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 PLANO DE ESTUDOS  

 
                   

 1.º Semestre  

• Economia e Comércio Internacional;  

• Estatística e Econometria;  

• Fundamentos de Macroeconomia;  

• Fundamentos de Microeconomia;  

• Finanças Internacionais;  

• Metodologia de Investigação Avançada.  

 

                                   2.º Semestre  

• Geoeconomias e Geofinanças;  

• Politicas Monetárias e Regulação Financeira;  

• Estado, Mercado e Desenvolvimento;  

• Crescimento e Desenvolvimento Economico;  

• Economias Emergentes;  

• Investimento Directo Estrangeiro;  

• Seminários de Especialização  
 

 

 

 1.º Semestre  

• Elaboração do Projecto de Pesquisa;  

• Desenvolvimento da Investigação Orientada;  

• Estágio.  

2.º Semestre  

 

•  Desenvolvimento da Investigação Orientada  

•  Dissertação/Relatório de Estágio ou Projecto.  

1.º ANO 

2.º ANO 

• Rigor 

• Responsabilidade 

• Compromisso, 

• Excelência 

•  Inovação 



INTRODUÇÃO  

 

A interdependência política e económica e 

até sociocultural cada vez mais crescente, 

decorrentes da globalização, impõem desafi-

os e também oportunidades que ultrapassam 

as fronteiras nacionais. As dinâmicas do mer-

cado económico e financeiro global, com o 

aumento do volume e da complexidade dos 

fluxos de informação e o impacto que delas 

advém, relevam como o mundo económico 

e financeiro parece ter cada vez mais impor-

tância na arena internacional.  

O curso de Mestrado em Economia e Finan-

ças internacionais (Especialização em Econo-

mia Internacional) procura responder aos 

grandes desafios da economia e das finan-

ças internacionais, através de uma formação 

e treinamento adequado à compreensão da 

conjuntura económica e financeira internaci-

onal.  

Mais do que isso, pretende proporcionar co-

nhecimentos teórico-práticos que permitem 

aos formandos, investigar e propor soluções 

no mercado económico e financeiro global, 

com uma particular incidência para o con-

texto internacional.  

QUADRO LEGAL  
 

O curso foi acreditado pelo Decreto Executivo nº 

518/17 de 3 de Outubro do MESCTI e tem como 

objectivo a análise das temáticas relacionadas 

com a Economia e Finanças Internacionais.  

O curso conta com corpo docente nacional de 

elevada qualidade e experiência profissional, ori-

undo dos Sectores Político - Económico e Financei-

ro, e estrangeiro no âmbito da parceria com o 

ISCSP - UL, mas também de outras instituições por-

tuguesas de grande prestígio e reputação interna-

cional, nomeadamente:  

• Nova School of Businnes & Economics (UNL);  

• Lisbon School of Economics & Management 

(ISEG/UL)  

 

PERFIL DE ENTRADA  

 

Os candidatos devem apresentar como perfil de 

entrada, a Licenciatura em:  

 

• Economia;  

• Finanças;  

• Contabilidade;  

• Gestão;  

• Administração Pública;  

• Áreas equivalentes.  

PERFIL DE SAÍDA  
 

Após a conclusão do curso, o formado deve re-

unir as seguintes competências:  

 

• Conhecer a estrutura e o funcionamento da 

Economia e Finanças global, com enfoque para 

o comércio e investimento internacional;  

• Compreender os grandes desafios da globali-

zação da economia e das finanças, bem como 

os processos de internacionalização das empre-

sas;  

• Analisar e explicar a evolução da conjuntura 

económica e financeira internacional, sobretu-

do as dinâmicas dos mercados internacionais;  

• Conceber e aplicar políticas económicas e 

monetárias nacionais no âmbito das estratégias 

de inserção económica regional e global dos 

países;  

• Capacidade para decidir e assessorar em situ-

ações complexas, processos de tomada de de-

cisão que envolvem questões relacionadas à 

Economia no contexto internacional;  

• Conhecimentos profundos da análise quanti-

tativas e do business analytics aplicados aos 

processos económicos e financeiros.  
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 PLANO DE ESTUDOS  

 
               

     1.º Semestre  

• Economia e Comércio Internacional;  

• Estatística e Econometria;  

• Fundamentos de Macroeconomia;  

• Fundamentos de Microeconomia;  

• Finanças Internacionais;  

• Metodologia de Investigação Avançada.  

 

                                   2.º Semestre  

• Geoeconomias e Geofinanças;  

• Politicas Monetárias e Regulação Financeira;  

• Estado, Mercado e Desenvolvimento;  

• Mercado Financeiro e Banca Internacional; 

• Investimento de Gestão de Portfolio;  

• Finanças Corporativas;  

• Seminários de Especialização  

 
                                     

1.º Semestre  

• Elaboração do Projecto de Pesquisa;  

• Desenvolvimento da Investigação Orientada;  

• Estágio.  

2.º Semestre  

 

•  Desenvolvimento da Investigação Orientada  

•  Dissertação/Relatório de Estágio ou Projecto.  

1.º ANO 

2.º ANO 

• Rigor 

• Responsabilidade 

• Compromisso, 

• Excelência 

•  Inovação 



INTRODUÇÃO  

 

A interdependência política e económica e 

até sociocultural cada vez mais crescente, 

decorrentes da globalização, impõem desafi-

os e também oportunidades que ultrapassam 

as fronteiras nacionais. As dinâmicas do mer-

cado económico e financeiro global, com o 

aumento do volume e da complexidade dos 

fluxos de informação e o impacto que delas 

advém, relevam como o mundo económico 

e financeiro parece ter cada vez mais impor-

tância na arena internacional.  

O curso de Mestrado em Economia e Finan-

ças internacionais (Especialização em Finan-

ças Internacionais) procura responder aos 

grandes desafios da economia e das finan-

ças internacionais, através de uma formação 

e treinamento adequado à compreensão da 

conjuntura económica e financeira internaci-

onal.  

Mais do que isso, pretende proporcionar co-

nhecimentos teórico-práticos que permitem 

aos formandos, investigar e propor soluções 

no mercado económico e financeiro global, 

com uma particular incidência para o con-

texto internacional.  

QUADRO LEGAL  
 

O curso foi acreditado pelo Decreto Executivo nº 

518/17 de 3 de Outubro do MESCTI e tem como 

objectivo a análise das temáticas relacionadas 

com a Economia e Finanças Internacionais.  

O curso conta com corpo docente nacional de 

elevada qualidade e experiência profissional, ori-

undo dos Sectores Político - Económico e Financei-

ro, e estrangeiro no âmbito da parceria com o 

ISCSP—UL, mas também de outras instituições por-

tuguesas de grande prestígio e reputação interna-

cional, nomeadamente:  

• Nova School of Businnes & Economics (UNL);  

• Lisbon School of Economics & Management 
(ISEG/UL)  

 

PERFIL DE ENTRADA  

 

Os candidatos devem apresentar como perfil de 

entrada, a Licenciatura em:  

 

• Economia;  

• Finanças;  

• Contabilidade;  

• Gestão;  

• Administração Pública;  

• Áreas equivalentes.  

 

PERFIL DE SAÍDA  
 

Após a conclusão do curso, o formado deve re-

unir as seguintes competências:  

 

• Conhecer a estrutura e o funcionamento da 

Economia e Finanças global, com enfoque para 

o comércio e investimento internacional;  

• Compreender os grandes desafios da globali-

zação da economia e das finanças, bem como 

os processos de internacionalização das empre-

sas;  

• Analisar e explicar a evolução da conjuntura 

económica e financeira internacional, sobretu-

do as dinâmicas dos mercados internacionais;  

• Conceber e aplicar políticas económicas e 

monetárias nacionais no âmbito das estratégias 

de inserção económica regional e global dos 

países;  

• Capacidade para decidir e assessorar em situ-

ações complexas, processos de tomada de de-

cisão que envolvem questões relacionadas à 

Economia no contexto internacional;  

• Conhecimentos profundos da análise quanti-

tativas e do business analytics aplicados aos 

processos económicos e financeiros.  


