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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender os modelos e teorias de comércio internacional e demonstrar capacidade para os relacionar com a política comercial internacional em diferentes
economias;
2. Analisar e avaliar oportunidades de negócio internacional;
3. Compreender o papel dos instrumentos de comércio internacional para o desenvolvimento ou limitação desse mesmo comércio;
4. Analisar as tendências do desenvolvimento do comércio internacional tendo em conta o contexto institucional que gere o comércio mundial.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Dominar conceitos básicos de economia.

Conteúdo da unidade curricular
Introdução à política comercial. Política internacional de comércio: teorias. Política comercial e medidas de política comercial (protecionismo). Economia política do
comércio internacional.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Introdução à política comercial
- Definição de política comercial
- Ganhos do comércio internacional
- Tendências do comércio internacional de bens e serviços
2. Política internacional de comércio: teorias
- A teoria clássica: teorias de Adam Smith e Ricardo e as vantagens absolutas e comparativas
- Teorias neoclássicas do comércio internacional: modelo Heckscher-Ohlin e outros relacionados
- As "novas" teorias do comércio: modelo dos rendimentos crescentes, intraindustrial e gravitacional
3. Política comercial e medidas de política comercial (protecionismo)
- Pequenas versus grandes economias
- Tarifas e quotas à importação
- Barreiras não tarifárias
- Dumping internacional
- Outras medidas de política comercial
4. Economia política do comércio internacional
- A Organização Mundial do Comércio (OMC): história, rondas e princípios
- Uniões aduaneiras, áreas de comércio livre e regionalismo
- Controvérsias recentes: comércio livre versus comércio justo

Bibliografia recomendada
1. Feenstra, R. C. (2015). Advanced international trade: theory and evidence (2nd Edition). Princeton University Press.
2. Feenstra, R. C., & Taylor, A. M. (2016). International Trade (4th Edition). Worth Publishers.
3. Gandolfo, G., & Trionfetti, F. (2013). International trade. Theory and policy (2nd Edition). Springer.
4. Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2018). International economics. Theory and policy (11th Edition). Pearson.
5. McLaren, J. (2012). International Trade. Wiley & Sons.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas presenciais interativas envolvendo o aluno na discussão dos conceitos teóricos. Análise e discussão de casos de estudo. Investigação e pesquisa individual
(internet, bases de dados, revisão bibliográfica) de forma a incentivar a resolução de tarefas práticas através de trabalho autónomo e o desenvolvimento de um
relatório final. Orientação tutória para consolidação de ideias e conceitos.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Trabalhos Práticos - 40%
- Exame Final Escrito - 60%
2. Alternativa 2 - (Trabalhador) (Final, Recurso)
- Exame Final Escrito - 100%
3. Alternativa 3 - (Ordinário, Trabalhador) (Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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