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Pretende-se que os alunos sejam capazes de compreender a natureza e as dinâmicas próprias da
acção e políticas da União Europeia (UE), no contexto de uma arquitectura institucional em evolução,
das relações de poder entre instituições e Estados-membros e dos problemas e desafios que a UE
enfrenta. No final da Unidade Curricular espera-se que os alunos saibam:
- compreender o significado da UE como actor das relações internacionais;
- compreender a arquitectura institucional complexa em que assenta o desenvolvimento da acção
externa da UE;
- compreender as diferentes políticas europeias que dão conteúdo à acção externa da UE;
- identificar os problemas institucionais da UE, bem como os desafios respectivos;
- produzir o seu próprio esquema problemático e crítico face ao papel internacional da UE, seu impacto,
bem como à resposta da UE às ameaças e desafios globais.

Learning outcomes of the curricular
unit

The purpose of this course is that students understand the singular nature and dynamics of European
Union's (EU) action and policies in the context of an evolving institutional framework, the power relations
between institutions and Member States and the problems and challenges facing the EU. At the end of
this course students should be able to:
- Understand the significance of the EU as an actor in international affairs;
- Understand the complexity of the institutional framework that supports the development of EU's
external action;
- Understand the different European policies that give tenor to EU's external action;
- Identify EU's institutional problems and challenges;
- Produce their own critical ideas about EU's international role, its impact, as well EU's response to
threats and global challenges.

Conteúdos Programáticos Síntese

Resumed Syllabus

Conteúdos Programáticos

Estudo das dinâmicas políticas da UE no contexto de um mundo cada vez mais interligado, contestado
e complexo.

The study of the political dynamics of the EU in the context of an increasingly interconnected, contested,
and complex world.

A singularidade jurídico-política da UE.
Das teorias da integração às teorias da governação.
Instituições e processos da acção externa da UE.
A UE como um actor internacional ?sui generis?.
Os debates teóricos sobre o tipo de actor internacional que a UE é.
A Política Comercial Comum.
A Política Externa e de Segurança Comum.
A Política Comum de Segurança e Defesa.
A Política de Alargamento da UE.
A Política Europeia de Vizinhança.
A Política de Cooperação para o Desenvolvimento e Ajuda Humanitária da UE.
A dimensão externa do espaço de liberdade, segurança e justiça.

Syllabus

The legal and political singularity of the EU.
Theories of European integration.
Institutions and Processes of EU's external action.
The EU as a singular actor in international affairs.
Theoretical debates to explaining the EU in international affairs.
The EU's trade policy.
The EU's Common Foreign and Security Policy.
The EU's Common Security and Defense Policy.
The EU's Enlargement Policy.
The EU's European Neighbourhood Policy.
The EU's Development and Cooperation Policy.
The EU's Humanitarian Aid Policy.
The external dimension of EU's Area of Freedom, Security and Justice.

Metodologia de Ensino e
Avaliação

Aulas teórico-práticas: exposição dos conteúdos programáticos em aula com vista à aquisição de
competências teóricas, bem como discussão de temas e debates sobre a UE enquanto actor singular e
global, com o objectivo de desenvolver o espírito crítico e analítico dos alunos.
Os alunos são convidados a acompanhar a agenda político-institucional da UE todas
as semanas/aulas.

Avaliação Final: prova de exame escrito (100%).
Teaching and Assesment
Methodologies

Theoretical and practical lectures: lectures and discussion of issues and debates on the EU as a singular
and global actor in order to stimulate the students to analyze and criticize ideas and construct
arguments.
The students are invited to follow the EU's political and institutional agenda every week.

Final Assessment: a written exam (100%).
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