
 
 

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
EXAME 

2.º ANO – Turma Noite 
13 de Janeiro de 2020 

 

 

Responda a quatro dos seguintes temas: 

 

1. A soberania do Estado como requisito para o desenvolvimento das relações 

internacionais. 

Aspetos a abordar: Conceitos de soberania e de Estado; relevância dos mesmos na Paz de Vestefália; 

análise crítica; importância dos conceitos depois de Vestefália; soberania e organizações internacionais. 

 

2. O princípio do equilíbrio como princípio político das relações internacionais. 

Aspetos a abordar: princípio do equilíbrio político – caracterização e crítica; o princípio do equilíbrio 

no contexto da Paz de Vestefália; a reafirmação do princípio do equilíbrio no Congresso de Viena.   

 
3. O concerto europeu como um Governo de Estados na primeira metade do século 

XIX. 

 
Aspetos a abordar: O concerto europeu no pós-Congresso de Viena de 1815; um Governo Europeu 

encabeçado pelas 5 grandes potências da época: Reino Unido, Império Austro-Húngaro, Rússia, Prússia 

e França; A Santa Aliança; os objetivos do Concerto Europeu; o fim do Concerto Europeu: dos 

independentismos à Guerra da Crimeia. 

 

4. Os mandatos coloniais como um novo modelo de colonização no período entre 

Guerras Mundiais. 

 
Aspetos a abordar: Mandatos coloniais e Sociedade das Nações; 14 Pontos de Wilson; modelos de 

colonização anteriores; características do sistema de mandatos; mandatários e modalidades de mandatos. 

 



5. O ataque às Torres Gémeas em 2001 como marco na transição de um terrorismo de 

matriz nacional para um terrorismo mundial. 

Aspetos a abordar: Conceito de terrorismo e tipos de terrorismo (político/nacionalista, económico, 

religioso); evolução histórica; o terrorismo no Direito Internacional; medidas de combate ao terrorismo. 

 

6. A autodeterminação dos povos como um princípio de ius cogens.  

Aspetos a abordar: O princípio da autodeterminação dos povos: evolução histórica, em particular no 

contexto da emergência dos nacionalismos do séc. XIX; o seu valor no séc. XX no quadro das 

organizações internacionais (SDN e ONU). 

 

Boa Sorte! 

 

Cotação: 

5 valores cada questão 

Duração: 90 minutos 

 


