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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de ___licenciatura________________ 

 
Unidade curricular 
União Económica e Monetária (PT/EN*) 
* see information below  
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Nazaré Saldanha Póvoas da Costa Cabral (2 horas/semana) 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Paulo Marques (4horas/semana) 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Pretende-se facultar aos alunos uma compreensão global do papel da União Económica e Monetária (UEM) no contexto 

do processo de integração europeia e as razões de ser da sua criação. Pretende-se uma caracterização da UEM, no 

quadro da teoria das zonas monetárias ótimas e analisar as suas debilidades fundamentais. Pretende-se por fim 

analisar a evolução da UEM, ao longo do tempo, refletindo sobre as consequências que a crise financeira de 2007-2008 

tiveram sobre o seu funcionamento, motivando propostas de reforma e novos desafios para futuro.    

 
 
Conteúdos programáticos 
 

I – Revisitando o Sistema Monetário Internacional (SMI): noções fundamentais 

II – O sistema monetário na Europa: da serpente monetária ao Euro 

III – O Banco Central Europeu e a política monetária europeia  

IV – Da crise financeira de 2007/2008 à crise do Euro: a evidência de fragilidade dos pilares da UEM 

 

 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
(máximo 1000 caracteres) 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Aulas teórico-práticas 
A avaliação integra trabalho escrito final (em grupo), exposição e participação, e assiduidade às aulas. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
(máximo 3000 caracteres) 
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Bibliografia principal 
 

Bibliografia de base 

Em inglês 

BALDWIN, Richard and WYPLOSZ, Charles (2015). The Economics of European Integration, McGraw Hill.  

CABRAL, Nazaré da Costa, GONÇALVES, Renato and RODRIGUES, Nuno Cunha (eds.) (2017). The Euro and the Crisis – 
Perspectives for the Eurozone as a Monetary and Budgetary Union, Springer. 

EUROPEAN CENTRAL BANK (2011). The monetary policy of the ECB, European Central Bank, Eurosystem. 

GRAUWE, Paul de (2016). Economics of Monetary Union, 11th ed., Oxford University Press, UK. 

Em português 

AA.VV. (2002). O Euro e o Mundo, Paulo de Pitta e Cunha e Manuel Porto (Coord.), Almedina, Coimbra. 

AMARAL, João Ferreira do (2013). Porque devemos sair do Euro – O divórcio necessário para tirar Portugal da crise, Lua 
de Papel, Alfragide. 

BENTO, Vitor (2013). Euro Forte, Euro fraco – Duas culturas, uma moeda: um convívio (im)possível?, bnomics. 

CABRAL, Nazaré da Costa e MARTINS, Guilherme d´Oliveira (2014). Finanças Públicas e Direito Financeiro – Noções 
Fundamentais, AAFDL, Lisboa. 

CUNHA, Paulo de Pitta (2013). Sombras sobre a integração europeia, Coimbra Editora, Coimbra. 

FERREIRA, Eduardo Paz (1999). União Económica e Monetária – um guia de estudo, Quid Juris – Sociedade Editora, 
Lisboa. 

FREIRE, Paula Vaz (2013). Mercado Interno e União Económica e Monetária – Lições de Direito Económico da União 
Europeia, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa  

GONÇALVES, José Renato (2010). O Euro e o futuro de Portugal e da União Europeia – Estudo sobre o desenvolvimento e 
a coesão económica, social e territorial no contexto da união monetária europeia e da globalização, Wolters Kluwer, 
Coimbra Editora, Coimbra. 

KAUFMANN, Pascal (1997). O Euro, Bertrand Editora, Venda Nova. 

LOUREIRO, João (2008). Política Orçamental na Área do Euro, Vida Económica, Porto. 

OLIVIER, Patrick (1980). O Sistema Monetário Internacional, Universidade Moderna, 66, Publicações Dom quixote, 
Lisboa. 

SILVA, Aníbal Cavaco (1999). União Económica e Monetária – Funcionamento e Implicações, Editorial Verbo, Lisboa/São 
Paulo. 

 

A restante informação sobre o funcionamento da disciplina, legislação, bibliografia suplementar e, ainda, sobre a 

avaliação será colocada no ‘moodle’ (a palavra-passe será facultada aos alunos no primeiro dia de aulas teóricas). 
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course  Undergraduation___________________ 

 
Curricular unit 
Economic and Monetary Union (EN) 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Nazaré Saldanha Póvoas da Costa Cabral (2 hour/week) 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
The purpose of this course is to provide a comprehensive view about the role of the Economic and Monetary Union in 
the context of the European integration process, and to identify the main determinants of its creation. Also, it is aimed 
to characterize EMU as a (non) optimal monetary area and to analyse its basic fragilities. The objective is to assess 
EMU’s evolution in the last decades bearing in mind the effects of the 2007-2008 crisis on its functioning, leading to 
recent reform proposals and new challenges for the future. 
 
Syllabus 
I – The International Monetary System (IMS): basic concepts 

II – The European Monetary System (EMS) and the creation of the EMU 

III – The European Central Brank (ECB) and the monetary policy 

IV – From the 2007-2008 financial crisis to the Euro crisis: EMU’s fragilities  

 

 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
(maximun 1000 characters)  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Theoretical-Practical classes 
Evaluation includes individual written assignments during the semester, final written report (on group), participation 
and presence. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
(maximun 3000 characters)  
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Main Bibliography 
 

Bibliography (in English) 

BALDWIN, Richard and WYPLOSZ, Charles (20159. The Economics of European Integration, 5th ed., McGraw Hill. 

CABRAL, Nazaré da Costa et al. (eds) (2017). The Euro and the Crisis – Perspectives for the Eurozone as a Monetary and 

Budgetary Union, Springer. 

EUROPEAN CENTRAL BANK (2011). The monetary policy of the ECB, European Central Bank, Eurosystem. 

GRAUWE, Paul de (2016). Economics of Monetary Union, 11th ed., Oxford University Press, UK. 

 

 

Other information regarding the syllabus, bibliography and evaluation will be given in the ‘moodle’ (password 

provided in the first day of the theoretical classes). 

 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


