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Responda, fundamentadamente, a quatro (4) dos seguintes temas: 

 

1. A construção do Estado moderno e a alteração do paradigma das Relações 

Internacionais. 

R: O conceito de Estado e o conceito de soberania: de Maquiavel a Bodin; relevância 

destes conceitos com a Paz de Vestefália: análise crítica; as Relações Internacionais 

pós-Vestefália; Estado e organizações internacionais. 

 

2. O princípio do equilíbrio como um princípio político emergente dos tratados 

de Paz de Vestefália. 

R: O princípio do equilíbrio enquanto princípio político; a ideia de “balança do 

poder”; o fim das pretensões universalistas do Império e do Papado; importância no 

contexto político pós-Vestefália. 

 

3. O conceito de Direito das Gentes para Francisco de Vitoria e criação de uma 

comunidade internacional. 

R: Conceito de Direito das Gentes: da sua origem romana ao conceito moderno 

como Direito aplicado às relações entre comunidades políticas; a Segunda Escolástica 

e o pensamento de Francisco de Vitória; o conceito de “orbis” e a ideia de 

comunidade internacional; o conteúdo do Direito das Gentes moderno em Vitória. 

 

 

 



4. O concerto europeu e o combate aos movimentos nacionalistas. 

R: O Congresso de Viena, a Santa Aliança e o Concerto Europeu: significado e 

relevância no séc. XIX; o princípio das nacionalidades: das Revoluções Atlânticas à 

sua disseminação na Europa pós-napoleónica; manifestações concretas da afirmação 

do princípio no séc. XIX. 

 

5. O princípio das esferas de influência e a Conferência de Berlim: as 

consequências para o século XX. 

R: A Conferência de Berlim de 1885: causas e consequências; o sistema de esferas de 

influência no interior africano e do princípio da ocupação efetiva no litoral; a 

repartição dos territórios africanos pelas potências e a construção de um novo mapa 

africano; a descolonização do séc. XX. 

 

6. A arbitragem internacional na origem de um sistema de jurisdição 

internacional. 

R: Conceito de arbitragem internacional; a evolução dos meios de resolução pacífica 

de conflitos e a intensificação do recurso à arbitragem no século XIX; as 

Conferências da Haia de 1899 e 1907; a criação do Tribunal Permanente de 

Arbitragem; as tentativas de consagração da arbitragem obrigatória. 

 

 

Duração: 90 minutos 

Cotações: 5 valores cada questão  


