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EXAME 

 

1) Defina, no máximo de 15 linhas, três, e apenas três, dos seguintes 

conceitos: 

 a) Índice KOF da Globalização. 

 b) Nova Nova Teoria do Comércio. 

c) Princípio de interdição das desvalorizações competitivas. 

d) Especialização vertical. 

  

2) Comente duas, e apenas duas, das seguintes afirmações: 

a) A cláusula da nação mais favorecida é a pedra-angular da economia 

internacional. 

 

b) Os acordos comerciais preferenciais não são a melhor solução do 

ponto de vista do bem-estar mundial. 

 

c) O comércio baseado nas diferenças nacionais tem visto diminuir a 

sua importância face ao desenvolvimento acentuado de um novo tipo de 

comércio em que as semelhanças parecem constituir um fator de 

intensificação das trocas e não um obstáculo. 

 

 



GRELHA DE CORRECÇÃO 

 

1a) Seria positivo mencionar os seguintes aspectos: estamos ante um índice 

compósito, que atende simultaneamente a considerações de cariz político, 

económico e social; a ponderação de cada consideração; exemplos dos 

aspectos tidos em conta pelas considerações de cariz político, económico e 

social; as críticas relativas à ocidentalização de alguns dos aspectos 

incluídos; a má classificação dos Estados Unidos; e os problemas associados 

aos índices compósitos. 

 

1b) Seria positivo mencionar os seguintes aspectos: as indústrias como a 

unidade básica de comércio e não os países, as diferenças nas características 

das empresas dentro das indústrias, especialmente no que diz respeito à 

produtividade, a identificação de novas fontes de ganhos e novas formas de 

realocação de recursos por força do comércio internacional, a importância da 

concorrência entre empresas e de importar e exportar, os chamados efeitos 

de seleção e de redistribuição.  

 

1c) http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2018/01/Exame-de-

Economia-Internacional-8-1-2018.pdf   

 

1d) Definir especialização vertical (o peso das importações nas exportações 

de um país, ou seja, um peso das importações nas exportações de 20% 

significa que 20% das exportações são baseadas, direta ou indiretamente, em 

bens intermédios que foram importados), mencionar que uma especialização 

vertical elevada indica um alto grau de envolvimento de um país nas cadeias 
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globais de valor e explicar a razão pela qual a especialização vertical mudou 

a economia política do comércio internacional. 

 

2a) http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2019/01/Exame-

Economia-Internacional-FDL-7-1-2019-Grelha-de-correcao.pdf 

 

2b) http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2017/06/Grelha-

Correccao-Direito-Internacional-Economico-Turma-TA-Coinc.pdf   

 

2c) importava definir o comércio intra-ramo, referir os exemplos dados nas 

aulas teóricas (o caso, por exemplo, do Reino Unido), distinguir os dois tipos 

diferentes de comércio intra-ramo (horizontal e vertical), falar da relevância 

da concorrência imperfeita no caso do comércio intra-ramo horizontal e do 

modelo de Heckscher-Ohlin a respeito do comércio vertical, da circunstância 

de o comércio intra-ramo horizontal ter maior relevância no caso do 

comércio entre países desenvolvidos com rendimentos per capita elevados e 

semelhantes e de o comércio intra-ramo vertical ser particularmente 

relevante quanto ao comércio entre parceiros comerciais com diferentes 

níveis de rendimento (entre economias desenvolvidas e economias 

emergentes).  
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