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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
Pretende-se proporcionar uma abordagem geral das principais instituições jusinternacionais das relações
diplomáticas e consulares, que permita aos alunos uma compreensão clara dos conceitos utilizados e do
essencial dos diversos regimes jurídicos pertinentes, e lhes possibilite uma análise crítica da jurisprudência
internacional nesta matéria e a descoberta e problematização das soluções possíveis para os casos
concretos
Conteúdos programáticos
I. Noções introdutórias
II. A diplomacia bilateral
1. A missão diplomática permanente
2. O posto consular
III. A diplomacia ad hoc
1. A diplomacia direta
2. As missões especiais
IV. A diplomacia multilateral
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
As principais instituições jusinternacionais das relações diplomáticas e consulares são lecionadas e
contextualizados com as suas fontes e com a jurisprudência internacional.
Metodologias de ensino (avaliação incluída)
As aulas são teórico-práticas, alternando a exposição da matéria com o diálogo com os alunos sobre aspetos
práticos, análise crítica de jurisprudência internacional e resolução de hipóteses. A avaliação tem por base,
nos termos do Regulamento aplicável, duas parcelas: a) os elementos de avaliação, compostos pela
participação ativa dos alunos nos debates e na resolução de hipóteses, um teste escrito que consiste na
resolução de um caso prático, e a apresentação, em equipa, de uma decisão judicial internacional; b) O
exame escrito final.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
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A exposição da matéria habilita os alunos com as bases necessárias para o desenvolvimento das suas
capacidades através de exercícios práticos que possibilitam uma análise crítica dos conceitos e dos
institutos jusinternacionais das relações diplomáticas e consulares, permitindo uma assimilação da
metodologia de resolução de casos concretos nesta disciplina.
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