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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver 
1. Perceber as influências que as empresas recebem do contexto económico nacional e 
internacional associadas às dinâmicas do processo de globalização. 
2. Compreender os princípios fundamentais do funcionamento da macroeconomia e do 
comércio e finanças internacionais. 
3. Desenvolver nos futuros decisores competências críticas que permitam avaliar 
sistematicamente as ameaças e oportunidades criadas pelo contexto internacional dos 
negócios. 
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed 
1. To recognize the influences that companies face from the national economic context and 
from the international context associated to the dynamics of globalization. 
2. To provide an understanding of the basic principles of the functioning of the macroeconomy 
and the international trade and finance. 
3. To develop in future decision-makers critical competencies to systematically evaluate the 
threats and opportunities created by the international business environment. 
 
Conteúdos Programáticos 
Introdução: Macroeconomia e Economia Internacional 
I. Elementos de Macroeconomia Moderna 
Contabilidade Nacional e Crescimento Económico 
Consumo, Poupança, Investimento e Sistema Financeiro 
II. Padrões de Comércio Internacional 
Estatísticas e Indicadores de Comércio Internacional  
Modelos de Comércio Internacional 



Instrumentos de Política Comercial 
III. Economia Aberta e Globalização 
Balança de Pagamentos e Taxas de Câmbio 
Política Macroeconómica Internacional 
Globalização e Estratégias de Negócio 
 
Syllabus 
Introduction: Macroeconomics and International Economics 
I. Elements of the Modern Macroeconomics 
National Income Accounting and Economic Growth 
Consumption, Saving, Investment and the Financial System  
II. Patterns of International Trade 
Statistics and Indicators of International Trade 
Models of International Trade 
Instruments of Trade Policy 
III. Open Economy and Globalization 
Balance of Payments and Exchange Rates 
International Macroeconomic Policy 
Globalization and Business Strategies 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade 
curricular 
Este curso pretende criar nos alunos competências que lhes permitam compreender de uma 
forma crítica e sistematizada a realidade económica nacional e internacional de maneira a que 
esse conhecimento possa auxiliar no processo de tomada de decisão nas empresas.  
 
Proof of syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
This course aims to provide students with competences to critically and systematically analyze 
the national and international economic environment in order to assist in the process of 
decision-making in business. 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Aulas magistrais com exposição da componente teórica, seguida de uma componente mais 
prática com a resolução de exercícios práticos e a discussão de problemas da actualidade à 
luz das teorias e conceitos ensinados 
A avaliação da unidade curricular integra, além de uma componente contínua (20% da nota 
final) que entra em consideração com parâmetros como a participação nas aulas e a 
assiduidade, um exame final (80% da nota final) que constará de uma parte teórica e de uma 
parte mais aplicada. 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Classroom sessions presenting the theoretical component, followed by the resolution of 
practical exercises and the discussion of current issues in the light of the theories and 
concepts taught.  
The course’s evaluation comprises, in addition to a continuous assessment (20%) which takes 
into account dimensions like participation in class and attendance, a final exam (80%) which 



consists of both a theoretical part and a more applied part. 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade 
curricular 
A adoção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; 
descobrir métodos de trabalho; assumir comportamentos profissionais; detetar a importância 
da atividade desenvolvida no contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações 
novas; fomentar a reflexividade sobre a gestão estratégica da globalização; suscitar uma 
discussão permanente nas aulas, quer no plano teórico como prático. 
 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s 
objectives 
These methodologies will enable students to: acquire competencies; discover new working 
methods; take professional behaviors; detect the importance of the activity carried out in the 
business context; apply the acquired competencies in new situations, foster reflexivity for the 
strategic management of globalization, and raise an ongoing discussion in the class, either 
theoretical or applied. 
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