
 
 

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
EXAME 

2.º ANO NOITE 
13 de Fevereiro 2020 

 
GRELHA DE CORRECÇÃO 

 

 

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 Congresso de Viena de 1815 como início do período de positivação do 

Direito Internacional.  

Aspetos a abordar: Congresso de Viena: constituição e objectivos. Análise dos principais 

institutos jurídico-internacionais do Direito Internacional: liberdade de navegação nos rios 

internacionais, agentes diplomáticos. Importância do Concerto Europeu e do sistema de conferências 

para a realização de conferências internacionais que harmonizassem diversos institutos jurídicos e 

promovessem a positivação do Direito Internacional. 

 

3. Comente o seguinte artigo: “Artigo XV. A arbitragem internacional tem por 

fim a solução dos litígios entre os estados por juízes escolhidos pelos mesmos, 

e sobre a base do respeito do direito.” 

Convenção para a solução dos conflitos internacional assinada em Haia em 

9 de Julho de 1899 



Aspetos a abordar: Explicar que o conceito de arbitragem internacional e diferenciar de figuras 

afins: bons ofícios e mediação. Analisar, a partir do artigo XV, as características da arbitragem, 

como a resolução de conflitos entre Estados, feita por árbitros e pela aplicação do direito. Explicar 

qual o entendimento de “direito” presente no artigo, como ordenamento jurídico internacional. 

 

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. O princípio a universalidade na Carta das Nações Unidas. 

Aspetos a abordar: Analisar o artigo 2.º, n.º 6, da carta das Nações Unidas e evidenciar o seu 

âmbito de aplicação. Explicar os motivos para a existência do princípio face à experiência vivida 

com a Sociedade das Nações. 

Boa Sorte! 

 

Cotação: 

I – 5 valores  

Duração: 90 minutos 

 

 


