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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Direito Internacional Público 

 
Unidade curricular 
Direito Internacional Público 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Prof. Doutor Carlos Manuel de Almeida Blanco de Morais/ Professor Catedrático/ Duas horas semanais 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Prof. Doutor Lourenço Vilhena de Freitas; Mestre Ana Fouto; Mestre Cecilia Anacoreta Correia; Mestre Joana Loureiro 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
A disciplina visa dotar os estudantes de conhecimento adequado sobre as relações internacionais e o ordenamento 
jurídico internacional, as fonts de Direito Internacional, o Direito dos Tratados Internacionais e dos Acordos, as 
relações entre o actos normativos internacionais e actos de direito interno e o funcionamento das organizações 
internacionais. A cadeira releva ainda como preparação para a cadeira de Direito Europeu no segundo semestre do 
ano,  Os alunos devem ter, para além de formação de base em relações internacionais, designadamente em sede de 
Nações Unidades e de organizações internacionais europeias, a capacidade de interpretar os Tratados, compreender a 
mecânica do processo de formação dos Tratados, regime de invalidade e cessação das convenções e resolução de 
antinomias entre normas internas e normas internacionais. Trata-se de um curso prático e de direito positivo. 
 
Conteúdos programáticos 
Cap. I. Introdução ao Direito Internacional Público e às Relações Internacionais 

Cap II.Fontes de Direito Internacional Público 

Cap. III.Direito dos Tratados Internacionais 

Cap. IV.As relações entre o Direito Internacional e a Ordem Interna dos Estados: o caso da ordenamento jurídico 

interno português 

Cap.V.Os sujeitos de Direito Internacional: entidades com capacidade plena e entidades com capacidade limitada; 

menção especial às organizações internacionais ( NU, UE e o Conselho da Europa e o Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem) 

Cap. VI. A resolução pacífica de conflitos 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Resulta dos dois items anteriores 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A metodologia adoptada passa pela combinação de aulas teóricas, da responsabilidade do Professor regente, com aulas 
práticas que serão asseguradas por Professores Auxiliares e por assistentes. Nestas últimas, os alunos desenvolverão 
pesquisas, exames práticos e dois exercícios escritos. A classificação obtida será depois relevante para a nota final e 
que resultará ainda, eventualmente, um exame escrito e oral. Para além dos manuais e tratados os alunos dispõe de 
sumários desenvolvidos que contém um programa pormenorizado da disciplina, bibliografia, referências 
jurisprudenciais e hipóteses práticas. Será particularmente valorizado na disciplina a participação dos alunos em 
debates sobre organizações internacionais, protecção internacional dos direitos do Homem e uso da força em Direito 
Internacional, bem como a resolução de hipóteses práticas e simulações sobre celebração de tratados e conflitos entre 
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actos normativos internacionais e entre estes e actos internos. 
 
Bibliografia principal 
André Gonçalves Pereira / Fausto de Quadros “Manual de Direito Internacional 

Público” – Coimbra – 2011 –  

Jorge Miranda “Curso de Direito Internacional Público” – Estoril – 2012 – 

Nguyen Quoc Dinh / Mathias Forteau / Alain Pellet “Droit International Public” 

–Paris – 2009 (tradução da edição francesa de 1992 publicada em 1999 pela 

fundação Calouste Gulbenkian – Introdução geral e Cap. I). 

Eduardo Correia Baptista “Direito Internacional Público” – Lisboa – Vol. I 1998 

Julio Gonzalez / Luis Sanchez / Paz Saenz “Curso de Derecho Internacional 

Publico” – Madrid – 2008 

Ian Brownlie “Principles of Public International Law-Oxford Un Press-2011 
 
Celso de Albuquerque, Curso de Direito.Internacional Público, Combra, 2011 – Cap I 
 
Alain Pellet, Droit International Public, Paris, 1981. 
 
Paul Reuter, Direito Internacional Público – Lisboa – não datado – Cap. I 
 
Louis Le Fur, Précis de Droit International Public – Paris – 1939 – Cap. i 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course _Public International Law 

 
Curricular unit 
Public International Law 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

Prof. Doutor Carlos Manuel de Almeida Blanco de Morais/ Full professor/ two hours week/ 

 

 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Prof. Doutor Lourenço de Freitas; Master Ana Fouto; Master Cecilia Anacoreta Correia; Master Joana Loureiro 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
 This discipline intends to give the students the appropriate knowledge about international relations, international 

juridical order, sources of international law, law of international treaties and executive agreements, the relations 

between international and internal normative acts and the operativity of international organizations. It functions, also, 



 

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt 

as a preparatory discipline to European Law in the second semester of the year. Pupils, besides a cultural background 

about international relations, especially in the universe of UN and European international organizations, must have the 

competence to interpret the contents of a treaty, enter in the mechanics of treaty making process, invalidity and 

termination of conventions and antinomies between internal and international norms. This is a positive and practical 

course. 

 
 
Syllabus 
Cap. I. Introduction to Public International Law and International Relations 

Cap II.Sources of Public International Law 

Cap. III.The Law of international treaties 

Cap. IV.Relations between International Law and Internal Order of the States: the case of Portuguese internal order 

Cap.V. International Law entities: entities with full and parcial capacity; a special approach to international 

organizations ( UN, EU and The Council of Europe and European Court of Human rights) 

Cap. VI. Pacific resolution of International conflicts 

 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
Results from last two items 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
Magistral classes by the Professor are combined with tutorial organized by auxiliary professors and assistants. In the 
later, pupils are confronted with research, practical exercises debates and two written exercises. The mark obtained 
will be associated with a written examination and oral examinations. Besides the manual and treaties pupils are 
oriented by a vademecum containing a developed program of the discipline, bibliography, jurisdictional decision and 
training exercises. I this discipline, it will be most valuated debates about international organizations, international 
protection of human rights and the regulation of the use of force and simulated cases related with the treaty making 
power, and conflicts  between international normative acts and international and internal acts. 
 
Main Bibliography 
André Gonçalves Pereira / Fausto de Quadros “Manual de Direito Internacional 

Público” – Coimbra – 2011 –  

Jorge Miranda “Curso de Direito Internacional Público” – Estoril – 2012 – 

Nguyen Quoc Dinh / Mathias Forteau / Alain Pellet “Droit International Public” 

–Paris – 2009 (tradução da edição francesa de 1992 publicada em 1999 pela 

fundação Calouste Gulbenkian – Introdução geral e Cap. I). 

Eduardo Correia Baptista “Direito Internacional Público” – Lisboa – Vol. I 1998 

Julio Gonzalez / Luis Sanchez / Paz Saenz “Curso de Derecho Internacional 
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Publico” – Madrid – 2008 

Ian Brownlie “Principles of Public International Law-Oxford Un Press-2011. 
 
Celso de Albuquerque, Curso de Direito.Internacional Público, Combra, 2011 – Cap I 
 
Alain Pellet, Droit International Public, Paris, 1981. 
 
Paul Reuter, Direito Internacional Público – Lisboa – não datado – Cap. I 
 
Louis lLe Fur, Précis de Droit International Public – Paris – 1939 – Cap. i 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


