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1. Colapso do SMI de Bretton Woods e o processo de integração europeia 

A declaração Nixon de agosto de 1971 e o fim da convertibilidade ouro-dólar. 

A Conferência realizada no Smithsonian Institute, em Washington, entre o grupo 

dos dez países mais industrializados. O acordo smithsoniano, de dezembro 1971 

As taxas de câmbio flutuantes e o novo preço do ouro 

New dollar standard 

O acordo de Basileia (1972) e a serpente monetária europeia: dentro do túnel e 

fora do túnel 

As margens de flutuação entre as moedas comunitárias e a flutuação conjunta 

A “entrada” e “saída” de diversas moedas 

A crescente distinção entre “moedas fortes” e “moedas fracas” 

A “transformação” numa zona Deutsche Mark (DM) 

A criação do Fundo Europeu de Cooperação Monetária 

Os choques do petróleo 

O acordo de Kingston 

 

 

2. Análise critica do SME 

O propósito de estabelecer uma cooperação monetária mais estreita com vista a 

alcançar uma zona de estabilidade na Europa 

O processo de constituição do SME 
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Os elementos constitutivos do SME 

O ECU 

O mecanismo das taxas de câmbio (MTC) 

Os mecanismos de linhas de crédito 

Taxas de câmbio bilateral de mercado; Margens de flutuação; Intervenções 

marginais; Intervenções intramarginais 

As fases do SME e a relação com o processo de construção europeu e os 

sobressaltos no continente europeu 

Balanço do SME 

 

 

3. Teoria das zonas monetárias ótimas 

A mobilidade dos fatores de produção (Robert Mundell) 

O grau de abertura da economia (Ronald Mckinnon) 

O grau de diversificação da produção (Peter Kenen) 

Análise de Paul De Grauwe em matéria de integração monetária europeia 

 

4. Quadro institucional relevante em matéria económica e monetária 

As Instituições da UE 

O Sistema Europeu de Bancos Centrais. 

O regime dos Bancos Centrais Nacionais. O caso do Banco de Portugal 

O Banco Central Europeu 

O Comité Económico e Financeiro 

O Eurosistema 

O Eurogrupo 
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5. A problemática da proibição do financiamento monetário dos Estados-

membros da zona euro. 

A crise do Euro. 

A questão das cláusulas de não solidariedade financeira 

As Decisões adotadas pelo BCE, sob a presidência de Mario Draghi 

O programa de compras de obrigações soberanas do BCE 

Mercados primários Vs. mercados secundários 

O relevo da jurisprudência comunitária, designadamente o Acórdão Pringle 

(2012) e o Acórdão Tribunal de Justiça de 16 de junho de 2015 


