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Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Disciplina de Economia Internacional 

3.º Ano Noite – Ano letivo 2016/2017   

EXAME – 19.01.2017 

 

Grupo I  

 

Comente a seguinte afirmação: 

 

Brexit, Trump-nomics, Protecionismo, são expressões de uma nova 

realidade económica global. Porém, tal é totalmente antagónico com o 

advento da digitalização e desmaterialização enquanto pilares do novo 

modelo organizacional da 4.ª Revolução Industrial. 

 

Protecionismo vs. liberalismo – 1,5 valores 

4.ª Revolução Industrial – 1,5 valores 

Vantagens comparativas vs. Vantagens Competitivas – 1,5 valores 

Concorrência fiscal/regulatória – 1,5 valores 

Dumping ambiental/social – 1,5 valores 

Redes e concorrência – 1,5 valores 

 

Grupo II  

Analise a seguinte situação à luz dos princípios e regras do 

GATT/OMC:  

Uma pequena empresa espanhola de calçado, a Zapatos, SL, vende os 

sapatos por si produzidos a 50 euros/ unidade no mercado espanhol e a 40 

euros/ unidade no mercado português. 

O Estado Português reage, decidindo, sem mais, “penalizar” todos os 

produtos têxteis espanhóis, cobrando direitos sobre todo e qualquer produto 

têxtil espanhol importado para Portugal, no montante de 25 Eur. por cada 

unidade importada, durante um período de 10 anos. 

O Estado Português decide, ainda, conceder um incentivo fiscal às 

empresas portuguesas produtoras de sapatos com mais de 200 empregados. 

Revoltada, a Zapatos, SL queixa-se desta última medida do Estado 

Português e, em consequência, o Estado Espanhol aplica, durante 1 ano, um 

imposto sobre as importações de sapatos portugueses para Espanha, 4 vezes 

superior ao referido incentivo fiscal concedido pelo Estado Português. 

Dumping – artigo 6.º GATT / artigo 2.º Acordo aplicação artigo 6.º GATT 0,5 + 0,5 

Dumping condenável? 0,5 
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Medidas anti dumping 0,5 

Se prejuízo ou ameaça prejuízo importante produtos similares 0,5 + 0,5 

Montante equivalente ou inferior margem dumping 0,5 + 0,5 

Cláusula sunset 0,5 

Subvenção 0,5 + 0,5 (artigo) 

Critério da especialidade 0,5 + 0,5 

Discutir se Subvenção proibida 0,5 

Medida de compensação 0,5 

Duração 0,5  

Valor 0,5 

Princípio não discriminação 0,5 

 

Q.I.? 

 

 

Duração: 2 horas 

Cotação: I Grupo – 9 valores; II Grupo – 9 valores; Expressão escrita – 2 

valores. 

 

 

 


