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1. Dar aos estudantes uma perspectiva geral da avaliação do poder dos Estados e das relações entre
os Estados, em termos de elementos objectivos de poder comparado, valores e pensamento
dominantes, percepções recíprocas, procurando também uma actualização crítica de tais padrões, à luz
das consequências do fim da Guerra Fria e das novas tendências e crises da ordem mundial. Analisar
os conceitos de diplomacia e política externa e os fundamentos da Análise de Política Externa. 2.
Sublinhar as linhas fundamentais da Diplomacia e da Política Externa Portuguesa (PEP) no período
contemporâneo próximo e os elementos de fractura e de continuidade que apresenta no decurso desse
período (1890-2018); insistir, particularmente, nas interinfluências e pontos de tensão, resultantes das
alterações ideológicas e dos regimes políticos nas áreas tradicionais de relação - euro-continental,
americano-atlântica e área lusófona.

Learning outcomes of the curricular
unit

1. To give the students a general perspective of the States`power evaluation and of the relations among
States, in terms of comparative power objectives, values and thoughts, as well as perceptions. All of it
taking into account the consequences of the end of the Cold-War and the new tendencies and crisis of
the world order. To analyze the concepts of diplomacy and foreign policy and the Foreign Policy Analysis
principles.
2. To make it clear the main tendencies of the Portuguese Foreign Policy at the contemporary period
(1890-2018), especially in what concerns its fractures and continuities. It is particulary important its
inter-influencies and tension points, which result from the ideological changes and from the political
regimes in its areas of action: euro-continental, American-atlantic and Lusophone area

Conteúdos Programáticos Síntese

Resumed Syllabus

Conteúdos Programáticos

O programa procura analisar as linhas de força da diplomacia e política externa portuguesa, incluindo os
eixos europeu, atlântico, CPLP e as relações bilaterais de maior importância: Espanha, EUA, países
lusófonos.

The syllabus is focused in the main features and caractheristics of diplomacy and Portuguese Foreign
Policy including European, Atlantic and Lusophone dimensions and the most important bilateralrelations:
Spain, USA and lusophone countries.

1. Introdução: a diplomacia e a política externa portuguesas, seu significado e conteúdo
1.1. Características e diferenças da diplomacia e da política externa: referência ao caso português.
2. A política externa portuguesa contemporânea (1890-2019)
2.1. Constantes e linhas permanentes
2.2. O Estado Novo e a 'questão ultramarina'
2.3.Portugal e o movimento da descolonização: as opções possíveis. As Nações Unidas e a Guerra
Colonial.
3. Da descolonização à globalização
3.1. O 25 de Abril e suas consequências na política externa portuguesa
3.2. O processo de descolonização 1974-75.
3.3. A opção europeia
3.4. As relações com os EUA
4. A participação na EU e a articulação com a PESC-PESD e com a Política Comum de Segurança
Europeia
5. As relações com os PALOP e a CPLP
6. As relações com a Espanha e os EUA
7. A presença cultural portuguesa no mundo
8. As comunidades portuguesas
9. A ideia de diplomacia económica

Syllabus

1. Introduction: Portuguese foreign policy: contents and meaning
1.1. Caractheristics and differences between diplomacy and foreign policy: the Portuguese case.
2. Contemporary Portuguese foreign policy (1890-2019)
2.1. Constancies and permanent lines
2.2. Estado Novo and 'Over-Seas Question' (1961-1974)
2.3. Portugal and decolonization mouvment: available options. The United Nations and the Colonial War
3. From Decolonization to Globalization
3.1. The '25 de Abril' and its consequences on Portuguese foreign policy
3.2. The decolonization process, 1974-75
3.3. The European option
3.4. The relations with USA
4. European Union membership and participation within Common Foreign and Security Policy (CFSP) European Security and Defence Policy (ESDP) - Common Security and Defence Policy (CSDP)
5. Relations with PALOP and CPLP
6. Bilateral relations with Spain
7. Portuguese cultural presence in the world
8. Portuguese communities
9. Economic diplomac

Metodologia de Ensino e
Avaliação

A) Exposição das matérias em aula com vista à aquisição de competências teóricas.
B) Disponibilização de textos para análise e comentário, estimulando a capacidade analítica e critica ao
nível individual.
Nos termos previstos no regulamento de avaliação do I º Ciclo do ISCSP, os alunos serão avaliados
através do método da avaliação final (exame que conta 100%).

Teaching and Assesment
Methodologies

A) In-class teaching focused on the acquisition of theoretical skills.
B) Text analysis and discussion as a stimulus for the acquisition of critical skills.
In accordance with the regulation of the 1º cycle of ISCSP, the Students will be assessed by the method
"final assessment" (one exam - 100% of the final classification).
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