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EXAME DE DIREITO INTERNACIONAL ECONÓMICO 

 

 

1) Defina, no máximo de 15 linhas: 

 a) Cláusula Evolutiva. 

 Falar do nº 7 da decisão popularmente denominada Cláusula de 

Habilitação, falar do seu carácter unilateral e consequente generosidade 

selectiva, avançar com exemplos da sua aplicação e referir o caso dos países 

menos avançados. 

 

b) Técnica da Consolidação. 

Realçar a importância da técnica para a segurança e previsibilidade 

necessárias ao desenvolvimento do comércio internacional, descrever e analisar 

o art. II do GATT e as excepções aplicáveis e mencionar a principal 

jurisprudência sobre a técnica (por exemplo, United States – Customs User Fee). 

 

c) Princípio do Tratamento Nacional. 

 Definir o princípio, analisar o art. III do GATT, assinalar as diferenças 

relativamente ao art. XVII do GATS, referir alguma jurisprudência, assim como 

algumas das excepções permitidas. 

  

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

a) “A política monetária de um país tem, muitas vezes, incidências que 

ultrapassam os seus limites territoriais.” 

Avançar com alguns exemplos (por exemplo, desvalorização cambial, as 

restrições cambiais), assinalar a importância da criação do FMI, referir o código 



de conduta do FMI e as excepções existentes e descrever o mecanismo 

sancionatório aplicável a eventuais violações do código de conduta. 

 

 b) “O comércio mundial é cada vez mais aberto em termos pautais, o que 

diminui a importância de muitas preferências comerciais.” 

Definir acordos comerciais preferenciais, estabelecer a sua relação com 

o princípio da nação mais favorecida (a pedra angular), realçar os aspectos 

políticos associados à concessão de muitas preferências comerciais (dar 

exemplos), nomeadamente, no âmbito dos chamados acordos mega-regionais.  

 

c) “O mundo está menos globalizado do que a maioria das pessoas pensa 

que está e mais globalizado do que nunca.” 

 

 

Duração: 90 minutos 

 

Cotações: 1) 2,5 valores cada; 2) 6,25 valores. 

 


