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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado Profissionalizante 

 
Unidade curricular 
Direito das Organizações Internacionais 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Lourenço Vilhena de Freitas; 2 horas semanais, correspondendo a 2 aulas teórico-práticas 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Não aplicável 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Obtenção de quadros relativos ao Direito das Organizações Internacionais, sua tipologia e características, modos de 
decisão e imunidades, influência na emergência do constitucionalismo multinível e no direito administrativo global 
 
Conteúdos programáticos 
1. Conceito de organização internacional. 
2. Evolução histórica e tipologia de organizações internacionais. 
3. Participação nas organizações internacionais 
4. Criação, modificação e extinção das organizações internacionais. 
5. O constitucionalismo multinível 
6. Estrutura das organizações internacionais 
7. Privilégios e imunidades das organizações internacionais 
8. Funcionalismo internacional 
9. Os actos das organizações internacionais 
10. O direito administrativo das organizações internacionais e o direito administrativo global 
11. Organizações internacionais em especial 
12. As organizações internacionais e as relações internacionais: construtivismo e teoria dos regimes. 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos são no essencial os habitualmente abordados a respeito da temática da teoria das 
organizações internacionais, fazendo-se, contudo, a ponte com as modernas teorias do constitucionalismo multinível e 
o direito administrativo global. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
A metodologia via atingir os objectivos com um enfoque multidisciplinar, com contributos do Direito Internacional, 
Europeu, Constitucional, Administrativo e das Relações Internacionais. A avaliação baseia-se na elaboração de um 
trabalho de investigação. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
As aulas são estruturadas de modo a conjugar componente teórica com exposições dos alunos e a realização, 
facultativa, de trabalhos de investigação substitutivos do exame.  
 
Bibliografia principal 
Campos, João de Mota (coord.), Organizações Internacionais, 3.ª edição, Lisboa, 2008. 
Chiti, Edoardo e Mattarella, Bernardo (ed.), Global Administrative Law and EU Administrative Law, Heidelberg, 2011. 
Coutinho, Luis Pereira, A Realidade Internacional, Coimbra, 2011. 
De Brandere, Eric, Post-Conflict Administrations in International Law, Leiden, 2009. 
Gordon, Anthony e outros, Values in Global Administrative Law, Oxford, 2011. 
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Martins, Margarida Salema Oliveira/Martins, Afonso Oliveira, Direito das Organizações Internacionais, vol. II, Lisboa 
1996. 
Santos, Vitor Marques e Ferreira, Maria João Militão, Teoria das Relações Internacionais, Lisboa, 2012. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course Master 

 
Curricular unit 
International Organizations  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Lourenço Vilhena de Freitas; 2 weekly hours, correspondant to 2 pratical/teoretical classes 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Non applicable  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
The aim of the course is to understand the concept and kinds of international organizations, decisions and imunities, 
and its connection with multilevelconstitutionalism and with global administrative law 
 
Syllabus 
1. The concept of international organization 
2. Historic evolution and kinds of international organizations 
3. The participation in international organizations 
4. The creation, modification and extinction of international organizations 
5. The multilevelconstitutionalism 
6. The structure of international organizations 
7. Priviledges and imunities of international organizations 
8. The international public servants 
9. The acts of the international organizations 
10. The administrative law of the international organizations and the global administrative law 
11. The international organizations: study of specific organizations 
12. The international organizations, constrcutivism and the regimes theory 
 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The program follows the classic aspects of other university programs regarding this theme, but also analysis the 
connection of the theme with the multilevel constitutionalism and the global administrative law 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
The methodology has a multidisciplinary aspect, with recourse to International Law, European Law, Constitutional 
Law, Administrative Law and International Relations. The evaluation will depend upon a written investigation paper. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The classes will be structured in order to allow presentations from the students. 
 
Main Bibliography 
Campos, João de Mota (coord.), Organizações Internacionais, 3.ª edição, Lisboa, 2008. 
Chiti, Edoardo e Mattarella, Bernardo (ed.), Global Administrative Law and EU Administrative Law, Heidelberg, 2011. 
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Coutinho, Luis Pereira, A Realidade Internacional, Coimbra, 2011. 
De Brandere, Eric, Post-Conflict Administrations in International Law, Leiden, 2009. 
Gordon, Anthony e outros, Values in Global Administrative Law, Oxford, 2011. 
Martins, Margarida Salema Oliveira/Martins, Afonso Oliveira, Direito das Organizações Internacionais, vol. II, Lisboa 
1996. 
Santos, Vitor Marques e Ferreira, Maria João Militão, Teoria das Relações Internacionais, Lisboa, 2012. 
  
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


