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I 

 

“A nova economia internacional assenta em ativos incorpóreos, desmaterializados e 

apátridas. Os intermediários, como os bancos e os próprios Estados, estão a enfraquecer. As 

fronteiras estão a desaparecer e a política tem cada vez menos importância na dimensão 

económica global”.  

 

Concorda com esta afirmação? 

 

Justifique a sua posição salientando os aspetos mais relevantes relativamente ao papel das 

políticas públicas financeiras, económicas e monetárias. 

Tópicos de correção: 1. Teorias das vantagens absolutas, comparativas e competitivas 2 

val; 2. Intervenção vs. Regulação 1 val; 3. Estabilização financeira e teorias de 

crescimento económico 2 val; 4. Nova Economia 2 val; 5. Política monetária e 

estabilidade cambial 2 val; 

  

 

II 

 

Uma empresa espanhola de camisolas vende os seus produtos, que têm um custo de fabrico de 

15 euros, a 20 euros no mercado interno e a 18 euros no mercado português. 

Identificação da prática de dumping, definição e aplicação ao caso concreto; base legal 2 

val 

As 5 maiores empresas portuguesas de camisolas decidem reagir e acordam passar a vender 

os seus produtos a 30 euros. 

Reação ilegal; acordo horizontal entre concorrentes; pressupostos de aplicação do artigo 

101.º do TFUE; identificação de qual a reação admissível e requisitos; base legal; 2 val 

Entretanto, o Estado Português decide conceder uma garantia bancária a todas as empresas 

portuguesas de camisolas, à exceção das que participaram no referido acordo.  



Identificação de uma subvenção; critério da especificidade; (in)admissibilidade da 

subvenção; base legal 2,5 val 

As empresas espanholas de calçado queixam-se da medida do Estado português e o Estado 

espanhol aplica aos sapatos portugueses taxas simbólicas durante 20 anos. 

meio de reação – medida de compensação; (in)admissibilidade/ requisitos; base legal 2,5 

val 

QI? 

 

Expressão escrita – 2 val 

 

 

 

Duração: 2 horas 

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


