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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura 

Unidade curricular 
 
Direito Internacional Público I – turma B (1º semestre) 
 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular  

  
Ana Maria Guerra Martins – Aulas teóricas - 2 horas semanais 
 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

 
Cláudia Monge – 3 subturmas (6 horas semanais) 
Pedro Lomba – 4 subturmas (8 horas semanais) 
Tiago Fidalgo de Freitas – 1 subturma em inglês (2 horas semanais) 
 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

 
O objetivo da unidade curricular de Direito Internacional Público I é fornecer aos Estudantes os quadros fundamentais 
em termos de fontes, de estrutura orgânica, de sujeitos e de sanções contra o incumprimento de uma ordem jurídica 
em expansão, como é o caso do Direito Internacional bem como do seu relacionamento com outras ordens jurídicas, 
designadamente a interna. Este enquadramento geral permitir-lhes-á, no futuro, enfrentar os diversos domínios 
especializados desta área jurídica bem como os desafios que a globalização e a global governance impõem ao jurista 
atualmente.   
   

 
Conteúdos programáticos 

 
Introdução 

O direito internacional no contexto do constitucionalismo global 
 

Capítulo I 
O direito internacional e a sua evolução 

 
Capítulo II 

O exercício do poder público no âmbito do direito internacional  
 

1. O poder normativo internacional  
2. O poder executivo internacional 
3. O poder judicial internacional 

 
Capítulo III 

A relação da ordem jurídica global com o direito interno dos Estados 
 

1. Monismo, dualismo e pluralismo 
2. A incorporação do direito internacional no direito interno 
3. A aplicabilidade direta e o efeito direto do direito internacional 
4. O princípio da amizade da Constituição portuguesa ao direito internacional e ao direito da União Europeia 
5. A relevância do direito internacional na ordem jurídica portuguesa 
6. O caso especial do direito da União Europeia 
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Capítulo IV 

A subjetividade internacional 
 

1. A personalidade jurídica internacional e as suas consequências 
2. O Estado 
3. As organizações internacionais 
4.  O indivíduo como sujeito de direito internacional 
5. Outros sujeitos de direito internacional 

 
Capítulo V  

A resposta do direito internacional à violação das obrigações internacionais 
 

 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

 
Partindo de uma conceção multinível do Direito, o programa afasta-se da conceção tradicional do Direito 
Internacional, procurando chamar a atenção dos Estudantes para a interação, interdependência e influência das 
várias ordens jurídicas no Direito Internacional e vice versa.  
 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

 
O ensino compõe-se de aulas teóricas a ministrar pelo regente da unidade curricular e de aulas práticas em que será 
analisada jurisprudência de tribunais internacionais, com especial destaque para o Tribunal Internacional de Justiça, 
serão realizadas hipóteses práticas oralmente pelos alunos e pequenos exercícios escritos em datas previamente 
acordadas. A avaliação contínua será composta pelo teste escrito (50%), pelas participações orais (30%) e pelos 
pequenos exercícios escritos (20%)   
 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 

 
O método de análise e discussão da doutrina e da jurisprudência internacionais bem como a resolução de casos 
práticos permitirá aos Estudantes adquirir as bases teóricas e práticas do Direito Internacional.    
 

 
Bibliografia principal 

 Em português 

- CORREIA BAPTISTA, EDUARDO – Direito Internacional Público – Conceito e fontes, vol. I, Lisboa, Lex, 1998 e Vol. II 
– Sujeitos e responsabilidade, Lisboa, Almedina, 2004. 

- DUARTE, MARIA LUÍSA – Direito Internacional Público e a ordem jurídica global do séc. XXI, Lisboa, AAFDL, 2016.  
- GONÇALVES PEREIRA, ANDRÉ / DE QUADROS, FAUSTO – Manual de Direito Internacional Público, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina, 1993. 
- MACHADO, JÓNATAS E. M. – Direito Internacional – Do paradigma clássico ao pós-11 de Setembro, Coimbra, 

Coimbra Editora, 2013. 
- MIRANDA, JORGE – Curso de Direito Internacional Público I, 6.ª ed., Lisboa, Principia, 2016. 

 Em inglês 

- EVANS, MALCOLM D. (ed.) – International Law, 4.ª ed., Oxford, Oxford Univ. Press, 2014. 
- KLABBERS, JAN – International Law, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2013.   
- SHAW, MALCOLM S. – International Law, 7.ª ed., Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2014. 
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Curricular unit sheet  

 
Course Law Degree 

 
Curricular unit 

 
International Public Law I – Unit B 
 

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

 
Ana Maria Guerra Martins – 2 hours per week 
  

 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

 
Cláudia Monge – 6 hours per week) 
Pedro Lomba – 8 hours per week 
Tiago Fidalgo de Freitas – 2 hours per week (in English) 
 

 
Learning outcomes of the curricular unit  

 
The main purpose of International Law I is to give the students the basic notions concerning sources, organic structure, 
subjects and sanctions against the violation of the international commitments as well as the relationship between 
International Law and other legal orders. This general framework will permit the students in the future to face the 
specialized areas of international law as well as the challenges of the global constitutionalism and globalization and 
global governance.   
 

 
Syllabus 

 
Introduction 

International Law in the Context of Global Constitutionalism, Globalization and Global Governance 
  

Chapter I 
International Law – Theory and History 

 
Chapter II 

The Exercise of Public Power within the Scope of International Law  
 

1. International Normative Power  
2. The International Executive power 
3. Judiciary in International Law 

 
Chapter III 

Relationship between the Global Legal Order and the Domestic Law of the States 
 

1. Monism, dualism and pluralism 
2. The Friendship of the Portuguese Constitution to International Law and  European Union Law 
3. Direct applicability and Direct Effect  
4. Incorporation of International Law into Domestic Law  
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5. International Law and Portuguese Legal Order 
6.  EU Law 

 
Chapter IV 

The Actors of International Law  
 

1. International legal personality  
2. State 
3. International Organizations 
4. Main International Organizations 
5. The Individual and the International Legal System 
6. Other Subjects of International Law 

 
Chapter V  

Responding to Breaches of International Obligations 
 

1. Countermeasures and Sanctions 
2. The Means of Dispute Settlement solution of conflicts  
3. The Use of Force in International Law  

 
 
 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

 
The syllabus is based on a multilevel conception of law, which aims to draw student’s attention to the interdependence, 
influence and interaction of the different legal orders with international law and vice-versa. 
  

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

 
Teaching methodology is based on doctrine, analysis of international courts’ case law, solution of hypothetical cases 
and small written tests. Written test (50%); Oral participation (30%); Small written exercises (20%)  
 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

 
The teaching methodologies will allow the students to acquire theoretic and practical tools to face globalization, 
global governance and global constitutionalism.  
 

 
Main Bibliography 

 

- BROWNLIE, IAN – Principles of Public International Law, 7ª ed., Oxford, 2008.  
- EVANS, MALCOLM D. (ed.) – International Law, 4.ª ed., Oxford, Oxford Univ. Press, 2014. 
- KLABBERS, JAN – International Law, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2013.   
- SHAW, MALCOLM S. – International Law, 7.ª ed., Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2014. 

 
 

 
 


