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 DIREITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL  

TeSP em Vendas para Mercados Internacionais 
 
 

I Grupo (4,0 valores) 

Assinale como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as seguintes afirmações:   
(1,0 val. cada questão; são descontados -0,5 valores por cada resposta incorrecta) 

 
1.1. Um contrato só é juridicamente válido se for celebrado por escrito. F 

1.2. No INCOTERM FOB (“Franco a bordo do navio”), as obrigações do vendedor são 

cumpridas logo que a mercadoria é colocada no navio e pago o seguro de transporte. 

F 
1.3.  No âmbito do contrato de seguro de transportes a apólice flutuante é adequada 

para empresas que efectuam importações ou exportações regulares de mercadorias. 

V 

1.4. A responsabilidade civil pode ser baseada na culpa ou no risco (sem culpa), e 

obriga a reparar os danos causados a terceiros. V  
 
 
 

 II Grupo (16,0 valores) 
 
 

Responda de forma desenvolvida e juridicamente fundamentada a 4 (quatro) 
das seguintes questões (cada questão = 4,0 valores) 

 
 

  
2.1 No comércio internacional de hoje são importantes os chamados blocos 

comerciais (acordos de integração económica regional). Quais são os mais 

importantes? Caracterize, sucintamente, um bloco comercial à sua escolha. 

 



2.2. Explique o que são contratos internacionais. Caracterize, nos seus traços 

jurídicos fundamentais, um contrato internacional à sua escolha.  

 

2.3. Num contrato internacional podem as partes escolher a lei aplicável ao contrato e 

o tribunal? Em caso de resposta afirmativa indique as vantagens dessa escolha. 

 

2.4. Num contrato de compra e venda internacional o que pode levar as partes a 

preferirem o recurso à arbitragem para resolver um litígio em vez do recurso ao 

tribunal de um Estado? Fundamente. 

 

2.5. Em que consiste o contrato de seguro de créditos à exportação (seguro de 

crédito externo) e qual o seu interesse para as vendas em mercados internacionais? 

 


