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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Doutoramento  

Ciências Jurídico-Internacionais 
Unidade curricular 
 
Direito Internacional Público  
 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular  
  
Ana Maria Guerra Martins – 2 horas semanais 
 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
 
Não aplicável (N/A) 
 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 
O objetivo da unidade curricular é o estudo dos desafios que o Brexit, o terrorismo, as ameaças híbridas e os fluxos 
migratórios colocam à atuação externa da União Europeia. Para tanto começará por se realçar o papel que a União 
Europeia desempenha como sujeito de Direito Internacional, através da sua participação ativa na Global Governance e 
os vários contributos que tem dado ao seu desenvolvimento. Em segundo lugar, importará sublinhar as especificidades 
da PESC e PSDC bem como os mais recentes desenvolvimentos neste domínio. Por fim, averiguaremos os possíveis 
meios de reação da União aos problemas que atualmente enfrenta.  
  
 
Conteúdos programáticos 

 
TEMA: OS DESAFIOS ATUAIS À AÇÃO EXTERNA DA UNIÃO EUROPEIA – O BREXIT, O TERRORISMO, AS AMEAÇAS HÍBRIDAS  E OS FLUXOS 

MIGRATÓRIOS  
 

Capítulo I 
O ENQUADRAMENTO DA “AÇÃO DA UNIÃO NA CENA INTERNACIONAL” NO ÂMBITO DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 
1. A subjetividade internacional da União Europeia 
2. Os termos da vinculação da União Europeia ao Direito Internacional Público 
3. Os valores, os princípios e os objetivos da “ação da União na cena internacional”  
4. O contributo da União Europeia para o desenvolvimento do Direito Internacional Público 
5. A posição da União Europeia na Global Governance 

 
Capítulo II 

AS ESPECIFICIDADES DA POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM  
E DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E DE DEFESA COMUM DA UNIÃO EUROPEIA 

 
6. A Política Externa e de Segurança Comum 
7. A Política Comum de Defesa e Segurança Comum 
8. As ações da União no âmbito da PESC e da PSDC  
9. Em busca da coerência e consistência da ação da União na cena internacional 
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Capítulo III 
OS MAIS RECENTES DESAFIOS À ATUAÇÃO DA UNIÃO NA CENA INTERNACIONAL 

 
10. A necessidade de uma estratégia global para a ação externa da União Europeia  
11. A saída do Reino Unido (Brexit) da União Europeia 
12. O terrorismo 
13. Os fluxos migratórios 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
 
Como se disse, o objetivo último da unidade curricular é a preparação dos Estudantes para a realização de uma 
dissertação de doutoramento, a qual pressupõe o domínio da matéria em causa bem capacidade construção dogmática 
e inovação. Ora, o estudo dos desafios da União no domínio da ação externa implicam o conhecimento dos conteúdos 
programáticos desta unidade curricular, assim como permite exercitar a capacidade de inovar e criar no domínio 
jurídico.   
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
 
O doutoramento será realizado em regime de seminário de investigação, o que significa que, numa primeira fase, a 
regente fará uma exposição sumária nas primeiras aulas sobre o objeto da unidade curricular assim como apresentará 
uma lista de temas com vista à escolha por parte dos Estudante de um deles para a realização de uma exposição oral e 
do posterior relatório escrito. Numa segunda fase, os Estudantes apresentarão oralmente nas aulas o seu trabalho de 
investigação que será sujeito a crítica de toda a turma e receberão orientação para o relatório escrito.  
A avaliação resultará da participação nas aulas (20%), da exposição oral (30%) e do relatório escrito (50%).  
    
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
 
A realização dos trabalhos por parte dos Estudantes será efetuada segundo o método de investigação jurídica com uma 
apresentação oral sujeita a contra argumentação e com orientação no relatório escrito, nos mesmos termos em que 
será desenvolvida posteriormente a dissertação de mestrado. 
 
 
Bibliografia principal 

- GUERRA MARTINS, ANA MARIA – Os desafios contemporâneos à ação externa da União Europeia, Coimbra, Almedina, 2018. 
- GUERRA MARTINS, ANA MARIA – Estudos de Direito Internacional e da União Europeia / Essays on International and European 

Union Law, Coimbra, Almedina, 2019. 

- GUERRA MARTINS, ANA MARIA – Estudos de Direito Constitucional / Essays on Constitutional Law, Lisbon, AAFDL, 2019. 

- Ver toda a bibliografia citada na primeira obra acima referida. 
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Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
 
Ana Maria Guerra Martins – 2 horas semanais 
 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
 
N/A 
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
 
Starting with the role of the European Union within the Global Governance and its contribution to International Law, 
pursuing with the action of the Union on Common Foreign Security Policy (CFSP) and Common Security Defence Policy 
(CSDP), and finalising with the current challenges of the EU External Action – Brexit, terrorism and migratory flows 
will give the students an overview of the central topic of this curricular unit.   
 
 
Syllabus 
 

TOPIC - THE CURRENT CHALLENGES TO THE UNION’S EXTERNAL ACTION: BREXIT, TERRORISM AND MIGRATORY FLAWS 
 

Chapter I 
The General Framework on the “Union’s Action on the International Scene  

 
Chapter II 

Common Foreign Security Policy and Common Security and Defence Policy in Special 
 

Chapter III 
The Current Challenges to “Union’s Action on the International Scene” 

 
 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
 
The main purpose of this PhD course is to improve the research skills of the students. The first and second chapter of 
this curricular unit will contribute to the improvement of research skills of students and the third one will require the 
development of some innovative and creative skills, which will be very useful in the next step of the course – the thesis’ 
writing.  
 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
 
This curricular unit will run on a seminar basis, which means that, in a first phase, the professor will make some 
presentations in order to clarify the objectives of the curricular unit. In a second phase, the professor will give a list of 
topics to the students, who have to choose one of them. In a second phase, the students will make an oral presentation 
on the chosen topic subjected to peers’ criticism and, in a third phase, the students have to write a report.    
The evaluation includes: participation in class (20%), oral presentation (30%) and written report (50%). 
 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
 
As above-mentioned, the teaching methods will contribute to improve to improve the research skills of the students as 
well as their innovative and creative skills, which will be very useful in the next step of the course – writing a thesis.  
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