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FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém Ano letivo 2016/2017 

School Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém  Academic Year  2016/2017 

 

 

 

 

Distribuição de Horas de Contato por tipo de Ensino 

Total Teórico Teórico/Prático 
Prático e 
Laboratorial 

Trabalho 
de Campo 

Seminário Orientação Tutorial 

45 
 

 45     

 

Distribution of Contact Hours by type of education 

Total theoretical 
theoretical / 
practical 

practical and 
Laboratory 

Field Work seminar Tutorial 

45 
 

 45     

 

Docente Responsável / Teacher in charge Correio eletrónico / Email 

Nuno Leitão nuno.leitao@esg.ipsantarem.pt 

Outros Docentes / Other Teachers  

  

  

 

 

 

Código Área Científica ECTS Obrigatória/Optativa Semestre Ano Curricular 

 Economia 5 Optativa 1  

Code Scientific Area ECTS Compulsory /Elective Semester Academic Year  

 Economia 5 Elective 1  

Ficha de Unidade Curricular / Área Temática: Comércio Internacional 

Sheet Course / Thematic Area :  International Trade  

Sistema de Garantia da Qualidade 
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Objetivos de Aprendizagem (conhecimento, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes) 

Esta unidade curricular tem por principal objetivo desenvolver competências e proporcionar 

uma abordagem científica e profissional das temáticas fundamentais do comércio 

internacional.  

No final desta unidade curricular os estudantes serão capazes de: 

• Compreender a importância da teoria da economia internacional para o comércio e o 

investimento internacional; 

• Conhecer e compreender as tendências de evolução do comércio mundial, a repartição 

geográfica dos fluxos de comércio e a sua composição; 

• Analisar e avaliar a estrutura do tecido empresarial português no que toca à 

diferenciação do produto e aos mercados de concorrência imperfeita; 

• Analisar e avaliar estratégias de internacionalização; 

• Aplicar os conceitos, modelos e instrumentos do comércio e do investimento 

internacional a situações práticas e específicas das empresas; 

• Formular e implantar estratégias de internacionalização; 

 

  

Learning outcomes of the curricular unit 

This course aims firstly to develop skills and provide a scientific and professional approach on 

key topics of international trade and investment.  

On completion of this curricular unit the successful student will be able to: 

• Understand the importance of economic theory to international trade ; 

• Know and understand the trends  in world trade, the geographical distribution of trade 

flows  and their composition; 

• Analyze  and evaluate the structure Portuguese when it comes to product 

differentiation and imperfect competition marks; 

• Analyze  and evaluate strategies  for internationalization; 

• Apply  the concepts models and tools of trade  and international investment to 

practical situations specific companies; 

• Formulate and implement strategies for internalization. 
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 Conteúdos programáticos 

1. Globalização, comércio internacional, fragmentação e outsourcing;   

2. Modelos explicativos do comércio internacional;  

3. Investimento internacional: Investimento Direto Estrangeiro (IDE, FDI) e Investimento 

em Carteira; 

4.    Modelos Explicativos do Investimento Direto Estrangeiro: O IDE como Movimento 

Internacional de Capitais.   

 

 

Syllabus 

1. Globalization, international trade and fragmentation and outsourcing; 

2. Theories of international trade; 

3. Foreign Direct Investment: The concept of Foreign Direct Investment  (FDI) and Foreign 

Portfolio; 

4.  Explanatory Models of Foreign Direct investment:  FDI as international movement of 

capital; 

 

 

Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos da Unidade 

Curricular 

1. O contextual atual dos fluxos de capitais internacionais: Globalização, comércio 

internacional, fragmentação e outsourcing;   

2. Modelos explicativos do comércio internacional: Teorias clássicas  e modelos 

explicativos de diferenciação horizontal e vertical; determinantes do comércio 

intrassectorial, horizontal e vertical (IIT- intra-industry trade); metodologias de análise 

(indicadores de comércio internacional);  

3. Investimento internacional: Investimento Direto Estrangeiro (IDE, FDI) e Investimento 

em Carteira; Estratégias: Exportação, Licenciamento, Contrato de Gestão (Franchising), 

Joint Ventures, Investimento de Raíz “ Greenfield  Investment”, Fusões, Aquisições; 

4.    Modelos Explicativos do Investimento  Direto Estrangeiro: O IDE como Movimento 

Internacional de Capitais; Teorias baseadas nas Imperfeições de Mercado; Teorias 
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baseadas nas  Vantagens de Localização; Modelos Relativos ao Comportamento da 

Empresa; Teoria Eclética; Teoria Sintética. 

 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

1.The  actual context of international capitals: Globalization; International trade, 

fragmentation and outsourcing;  

2.  Theories of international trade: The Classic and explanatory models of horizontal and 

vertical differentiation; the determinants of intra-industry trade, horizontal and vertical (IIT-

intra-industry trade); measures of international trade; 

3. Foreign Direct Investment: The Concept of Foreign Direct Investment (FDI) and Foreign 

Portfolio Investment; Strategies; Export; Franchising; Joint Venture, Greenfield Investment, 

Acquisitions;  

4. Explanatory Models of Foreign Direct Investment: Theories preliminary; FDI as an 

International movement of capital; theories based on imperfect completion; theory based on 

the advantages of location and behavior of the company; Eclectic theory, Theory synthetic.    

  

 

 

Metodologia de Ensino (Avaliação incluída) 

O método de ensino- aprendizagem: exposições do docente e exercícios práticos. 

O método de avaliação: teste final escrito, trabalho de grupos. 

 

 

Teaching methodologies 

Teaching/learning methods:  application exercises, case study. 

Assessment method: Test and applied group  project. 
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Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos de Aprendizagem 

da Unidade Curricular.  

O método de ensino- aprendizagem inclui os seguintes instrumentos: exposições do  docente, 

exemplos reais, exercícios práticos individuais e em grupo, estudo de casos, trabalhos 

interativos em equipa, trabalho de grupo e apresentação de trabalho. 

  

O método de avaliação de avaliação consiste num teste final escrito, trabalho de grupo, estudo 

de casos e da realização e apresentação de um projeto de grupo. 

 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning 
outcomes 
 

Teaching/learning methods: acquisition of skills is primarily achieved through lectures, real life 

examples, group and individual application exercises, case study, work assignments, 

interactive team work, group examinations and a presentation of an applied group project. 

 

Bibliografia Principal/ Bibliography:  

Appleyard, D. & Filed, A. (2009). International Economics. 7 th edition MacGraw-Hill. 

Dunning, J. & Lundan, S. (2008). Multinational Enterprises and Global Economy. 2 th editon 

Edwar  Elgar, Cheltenham, UK. 

 


