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1. Enquadramento
Perante a crescente complexidade do mundo actual, compreender bem as dinâmicas internacionais emerge
como uma necessidade imperiosa no sentido de favorecer uma melhor adaptação ao contexto de mudança
permanente. Empresas, Ministérios e organizações internacionais precisam de especialistas com
conhecimentos sólidos das Relações Internacionais e da Economia Internacional. Não obstante, a maioria das
formações existentes são clássicas e faltam-lhes essa dimensão internacional.
Com este mestrado pretende-se oferecer aos profissionais que laboram ou têm interesse nas áreas da
diplomacia e dos negócios internacionais a possibilidade de aprofundarem os seus conhecimentos e
experiências nestas áreas, através de uma formação sólida, actual e específica. Os licenciados nas áreas de
Direito, Relações e Negócios Internacionais ou áreas afins encontrarão, neste mestrado uma oportunidade de
aprimorarem os seus conhecimentos de modo se preparem para o trabalho no contexto da globalização e de
um mundo em constante evolução.

2. Objectivos e perfis
2.1 Objectivos
Com o Mestrado de Politica e Dinâmicas Internacionais pretendemos contribuir para a formação de
profissionais competentes e polivalentes a nível das relações políticas e económicas internacionais; capazes
de trabalhar tanto no sector privado como no sector público, tornando-se mais conscientes da amplitude dos
aspectos associados a sua carreira, além de incentivá-los ao desenvolvimento de habilidades gerências.
De uma forma específica este mestrado pretende a capacitar estes profissionais a nível:
 Da compreensão e análise dos problemas internacionais, suas causas e consequências;
 Da elaboração e implementação de verdadeiras estratégias de desenvolvimento evidenciando
competências para conduzir acções de desenvolvimento em parceria com todos os actores implicados;
 Do desenvolvimento polivalente das relações internacionais em vários contextos.

2.2 Perfil de entrada
Licenciados em Economia, Gestão, Direito, Relações e Negócios Internacionais ou áreas afins, de preferência
com interesse pelas Relações Internacionais.

2.3 Perfil de saída
Profissionais com uma formação científica sólida e polivalente nas áreas de relações e negócios internacionais,
capazes de adaptar-se ao contexto de mudança permanente. Alem disso, podem prosseguir estudos para um
Doutoramento nas Relações Internacionais ou áreas afins.
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2.4 Empregabilidade
O Mestrado oferece oportunidades não só para os estudantes cujo desejo é de prosseguir uma carreira
académica nas Relações Internacionais, mas também àqueles que querem trabalhar como funcionários
nacionais tanto no sector público (Ministério dos Negócios estrangeiros, Ministério da Economia) como no
sector privado (empresas ou associações), nacionais e internacionais. Organizações internacionais e
organizações não-governamentais).

3. Organização
O mestrado em Política e Dinâmicas Internacionais tem a duração de quatro semestres (120 créditos) sendo
no final obtido o diploma de Mestre. Oferece três variantes de especialização, nomeadamente a variante (i)
Relações Internacionais e Africanas, (ii) Política e Desenvolvimento nos países do Sul e (iii) Gestão Ambiental
e Relações Internacionais.
A variante, Relações Internacionais e Africanas, tem como objectivo formar profissionais capazes de integrarse no desenvolvimento moderno das instituições internacionais, nomeadamente as africanas e de concorrer
para a sua melhor gestão através do conhecimento da sua evolução e da pilotagem de projectos adaptados.
Assim, focaliza nos seguintes temas: evolução das relações internacionais; natureza das instituições
internacionais nomeadamente africanas; definição e análise dos principais actores; problemas políticos
contemporâneos; gestão das crises humanitárias e dos conflitos em África; a política externa de cabo verde no
contexto global.
A variante, Política e Desenvolvimento nos países do Sul, tem como propósitos: confrontar as teorias e
metodologias da ciência política com as situações específicas dos países do Sul, nomeadamente dos países
africanos; Associar uma boa formação teórica a conhecimentos muito precisos das temáticas do
Desenvolvimento. Focalizada, numa perspectiva comparada, aborda os seguintes temas: teorias e práticas do
desenvolvimento; cooperação internacional e desenvolvimento; corrupção e desenvolvimento; políticas
públicas e desenvolvimento; globalização e desenvolvimento.
A variante Gestão Ambiental e Relações Internacionais visa iniciar os estudantes na reflexão sobre o ambiente
enquanto objecto de política internacional e bem público mundial através do estudo dos mecanismos de
governação mundiais, dos diferentes actores e dos principais desafios ambientais; capacitá-los para
compreender e analisar a questão ambiental global e identificar os diferentes níveis de análise e acção desde o
global e mundial até o local; perceber o quadro jurídico da gestão ambiental tanto a nível internacional como
nacional. Assim estrutura-se a volta dos seguintes temas: A política ambiental internacional; os objectivos e
mecanismos, identificação dos principais actores internacionais e nacionais, apresentação do direito ambiental
internacional e nacional e das normas aplicáveis, reflexão sobre a relação entre a democracia e o
desenvolvimento sustentável, a ética ambiental, a gestão dos recursos naturais. A gestão dos lixos e das
águas residuais.
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O plano curricular deste mestrado está estruturado, para cada semestre em torno de um conjunto de unidades
curriculares que constituem o tronco comum do mestrado, abordando os conhecimentos fundamentais e
indispensáveis aos profissionais da área das Relações Internacionais e da Economia Internacional.
A opção por uma ou outra variante implica agregar a esse tronco comum o conjunto de unidades curriculares
que integra a variante escolhida e que completarão o número de créditos semestrais (30 créditos).
Os estudantes que terminarem a parte curricular (60 créditos) podem obter o diploma de pós-graduação ou
prosseguir os estudos com o projecto de investigação conducente ao grau de mestre. As unidades curriculares
serão desenvolvidas em regime de seminários. A avaliação normalmente é realizada durante ou após a
conclusão de cada seminário. Para cada unidade curricular atribui-se 6 horas de avaliação.
O terceiro e quarto semestres são dedicados à preparação de uma dissertação (research oriented) ou a um
trabalho de projecto (work oriented). Quer a dissertação, quer o projecto têm que ser apresentados perante um
júri em defesa pública.

4. Plano curricular
A carga horária total inclui as horas de avaliação, o coeficiente de conversão em créditos é 25 e as unidades
curriculares do 1º e do 2º semestre são todas ministradas sob forma de seminários.

4. 1 Primeiro semestre
4.1.1 Tronco comum
Área
científica

CCO
CPO
CPO
CPO

Unidade curricular

510
501
502
503

Língua estrangeira (optativa)
Relações económicas internacionais
Teorias e práticas do desenvolvimento
Relações e organizações internacionais
Unidades curriculares da variante optada

Horas de
trabalho
autónomo

Carga
horária
total

156
156
106
156
206
780

6
6
4
6
8
30

Horas de
contacto

Horas de
trabalho
autónomo

Carga
horária
total

Créditos

15
15
10

60
60
40

81
81
56

3
3
2

Horas de
contacto

30
30
20
30
40
150

120
120
80
120
160
600

Créditos

4.1.2 Variante RIA – Relações Internacionais e Africanas
Área
científica

CPO
CPO
CPO

Unidade curricular

504
505
506

Gestão das crises humanitárias e dos conflitos
Problemas políticos contemporâneos
Instituições africanas
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4.1.3 Variante PDPS – Política e Desenvolvimento nos Países do Sul
Área
científica

CPO
CPO
GES

Unidade curricular

514
515
513

Cooperação, globalização e Desenvolvimento
Corrupção e Desenvolvimento
Técnicas de elaboração e gestão de projectos

Horas de
contacto

Horas de
trabalho
autónomo

Carga
horária
total

Créditos

15
15
10
40

60
60
40
160

81
81
56
218

3
3
2
8

Horas de
contacto

Horas de
trabalho
autónomo

Carga
horária
total

Créditos

10
10
20
40

40
40
80
160

56
56
106
218

2
2
4
8

Horas de
contacto

Horas de
trabalho
autónomo

Carga
horária
total

Créditos

81
156
156
393
786

3
6
6
15
30

Horas de
contacto

Horas de
trabalho
autónomo

Carga
horária
total

Créditos

15
20
20
20
75

60
80
80
80
300

81
106
106
106
399

3
4
4
4
15

4.1.4 Variante GARI – Gestão Ambiental e Relações Internacionais
Área
científica

CPO
CPO
DIR

Unidade curricular

519
520
501

Políticas ambientais comparadas
Democracia e Desenvolvimento sustentável
Direito ambiental internacional e nacional

4. 2 Segundo semestre
4.2.1 Tronco comum
Área
científica

CED
CPO
CPO

Unidade curricular

524
507
508

Metodologia do trabalho científico
Historia das relações norte/sul
Migrações internacionais e Desenvolvimento
Unidades curriculares das variantes optativas

15
30
30
75
150

60
120
120
300
600

4.2.2 Variante RIA – Relações Internacionais e Africanas
Área
científica

CPO
ECO
CPO
CPO

Unidade curricular

509
511
510
511

Política externa de cabo verde
Economia africana e cabo-verdiana
Dinâmicas institucionais, sociais e políticas em África subsariana
Seminário de relações internacionais
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4.2.3 Variante PDPS – Política e Desenvolvimento nos Países do Sul
Área
científica

Unidade curricular

CPO
CPO
CPO
CPO

511
516
517
518

Seminário de relações internacionais
Estado de Direito, democracia e Desenvolvimento
Novas tecnologias, democracia e Desenvolvimento
Políticas públicas e Desenvolvimento económico

Horas de
contacto

20
15
20
20
75

Horas de
trabalho
autónomo

80
60
80
80
300

Carga
horária
total

106
81
106
106
399

Créditos

4
3
4
4
15

4.2.4 Variante GARI – Variante Gestão Ambiental e Relações Internacionais
Área
científica

Unidade curricular

CPO
CPO
CPO
GES
GES

511
521
522
514
515

Seminário de relações internacionais
Política ambiental internacional
Ética ambiental
Gestão dos recursos naturais
Gestão dos lixos e das águas residuais

Horas de
contacto

20
15
15
15
10
75

Horas de
trabalho
autónomo

80
60
60
60
40
300

Carga
horária
total

106
81
81
81
56
405

Créditos

4
3
3
3
2
15

4. 3 Terceiro e quarto semestres
Área
científica

MEM
MEM

Unidade curricular

501
502

Dissertação de Mestrado
Trabalho de projecto

Carga
horária
total1

1500
1500

Créditos

60
60

5. Áreas científicas
As áreas científicas intervenientes neste curso são:


CPO – Ciência Política - (v. RIA - 47 créditos) (v. PDPS - 49 créditos) (v. GARI – 42 créditos)



CCO – Ciência da Comunicação - 6 créditos



GES – Gestão – (v. PDPS - 2 créditos) (v. GARI - 5 créditos)



ECO – Economia – (v. RIA - 4 créditos)



DIR – Direito - (v. GARI - 4 créditos)



CED – Ciências da Educação - 3 créditos

A orientação do trabalho é realizada em regime de tutoria durante o terceiro e o quarto semestre. A forma de trabalho é um
encontro semanal entre o orientador e os mestrandos.
1
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6. Unidades curriculares
6.1

CPO514 - Cooperação, globalização e Desenvolvimento

Objectivos e competências
Fomentar os conhecimentos sobre as principais formas de cooperação e ter um olhar critico sobre o papel da
cooperação Internacional no desenvolvimento dos países do Sul e de Cabo Verde em particular. Dominar os
principais mecanismos para ter uma visão crítica sobre o papel da cooperação Internacional no contexto
global.
Sinopse
As políticas de cooperação. Os mecanismos da cooperação internacional. Os actores governamentais e não
governamentais da cooperação. A economia do desenvolvimento. A avaliação das politicas de cooperação. A
cooperação descentralizada. O papel da cooperação internacional no desenvolvimento de Cabo Verde.

6.2

CPO515 - Corrupção e Desenvolvimento

Objectivos e competências
Ser capaz de entender porque a Corrupção é um círculo vicioso e um obstáculo maior ao Desenvolvimento.
Identificar os diferentes mecanismos, os principais actores da corrupção, as causas, os efeitos e as soluções.
Sinopse
Evolução da corrupção. Descrição e análise dos diferentes mecanismos da corrupção. Estudo dos principais
actores da corrupção. Determinação das causas da corrupção. Apresentação dos efeitos da corrupção no
Desenvolvimento de um país. Soluções para combater a corrupção.

6.3

CPO520 - Democracia e Desenvolvimento sustentável

Objectivos e competências
Dominar a natureza e a evolução do debate sobre a relação entre Democracia e o Desenvolvimento
sustentável tanto nos países ricos como nos pobres. Reflectir sobre a relação entre a Democracia e o
Desenvolvimento sustentável. Identificar as principais concepções.
Sinopse
Natureza e evolução do discurso sobre a relação complexa entre a Democracia e o Desenvolvimento
sustentável. Os efeitos do discurso ambiental sobre a democracia e os efeitos da democracia sobre o ambiente
tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. Apresentação das principais concepções
dessa relação.
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6.4

CPO510 - Dinâmicas Institucionais, sociais e políticas em África subsariana

Objectivos e competências
Aquisição de competências no estudo das dinâmicas institucionais, sociais e politicas em África subsariana.
Ser capaz de compreender os debates e os desafios das evoluções recentes nos países de África subsariana.
Analisar a diversidade e a fragilidade da democracia nesses países.
Sinopse
O poder e a politica nestes estados, insistindo sobre as dinâmicas do movimento de transição democrática dos
anos 90. As mudanças do Estado pós-colonial. Estudo dos principais problemas institucionais e sociais desses
estados. A análise e feita numa perspectiva plural e internacional para permitir uma visão diversificada dos
diferentes problemas.

6.5

DIR501 - Direito ambiental internacional e nacional

Objectivos e competências
Adquirir conhecimentos sólidos na área de Direito ambiental internacional e nacional, nomeadamente as
normas ambientais aplicáveis. Conhecer os princípios do Direito ambiental internacional. Identificar os
principais actores do espaço jurídico tanto nacional como internacional. Dominar a questão da
responsabilidade ambiental dos Estados
Sinopse
Natureza e evolução do Direito ambiental internacional. Definição dos princípios do Direito ambiental
internacional. Apresentação do quadro jurídico quer dizer das normas ambientais aplicáveis tanto a nível
nacional como internacional; Identificação dos principais actores do Direito ambiental internacional e nacional.
A responsabilidade ambiental internacional dos Estados.

6.6

MEM 502 - Dissertação de Mestrado

Objectivos e competências
Ser capaz de produzir e apresentar publicamente, um trabalho estruturado sobre o tema escolhido. Ele tem
que demonstrar que domine os conhecimentos teóricos e metodológicos da sua especialidade, esta a
investigar de forma autónoma e tem as capacidades necessárias para utilizar os conhecimentos e as
metodologias nas situações práticas.
Sinopse
A Dissertação é elaborada segundo as regras científicas em vigor na Universidade. O aluno deve mostrar que
domina bem os principais métodos de escolha, selecção e de tratamento da informação científica. Ele deve
apresentar a problemática, o quadro conceitual, a metodologia e a análise dos resultados.
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6.7

ECO511- Economia africana e cabo-verdiana

Objectivos e competências
Analisar na toda a sua diversidade a economia africana para melhor entender porque o continente e alvo de
tantos interesses da parte dos países ricos e dos países emergentes. Analisar também os seus principais
pontos fracos para explicar porque o continente fica relativamente marginalizado. Estudar a economia
cabo-verdiana; os seus pontos fortes e fracos; as suas perspectivas futuras no contexto da globalização.
Sinopse
A estrutura da economia africana. O dinamismo económico do continente que deve coabitar com uma
economia completamente desestruturada. O problema da pobreza das populações, do desemprego e das
infra-estruturas; os grandes problemas de desequilíbrio sectoriais e a desindustrialização; o crescimento dos
sectores não produtivos (terciário, da Administração). As perspectivas futuras da economia africana. A
repartição sectorial da economia cabo-verdiana. A boa gestão monetária. A grande dependência externa. O
problema do desemprego dos jovens. O problema da energia e de saneamento. A boa governação. A
economia cabo-verdiana num contexto económico globalizado.

6.8

CPO516 - Estado de Direito, Democracia e Desenvolvimento

Objectivos e competências
Familiarizar os estudantes com a teoria geral do Estado e as relações complexas que podem existir entre a
submissão ao Direito, a Democracia e o Desenvolvimento. Perceber a evolução das relações entre o Estado e
os cidadãos. Reflectir sobre a relação entre Estado de Direito, Democracia e Desenvolvimento;
Sinopse
Natureza e evolução da relação entre Estado de Direito, Democracia e Desenvolvimento. A Democracia no
Direito político das sociedades ocidentais. O Direito político do século XVIII e a teoria dos direitos individuais. O
Direito político do século XX e a teoria dos direitos sociais. A consagração da democracia e a difusão do
Estado de Direito no século XXI.

6.9

CPO522 - Ética ambiental

Objectivos e competências
Reflectir sobre a ética ambiental quer dizer o conjunto dos valores e princípios que determinam a nossa
relação coma natureza e o ambiente. Trata-se de promover a educação aos valores ambientais e o
desenvolvimento de cidadãos críticos e éticos.
Sinopse
Introdução a ética ambiental. Natureza e evolução do discurso nacional e internacional sobre a ética ambiental.
Caracterização das principais concepções da ética ambiental. A ética ambiental e o desenvolvimento
económico. A politização do ambiente. A análise crítica das diferentes concepções da ética ambiental.
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6.10 CPO504 - Gestão das crises humanitárias e dos conflitos
Objectivos e competências
Ser capaz de analisar as crises humanitárias e os conflitos. Compreender as causas. Bem identificar o papel
dos diferentes actores internacionais na solução a crise. Dominar os princípios e mecanismos da gestão das
crises humanitárias e dos conflitos.
Sinopse
Definição dos conceitos de crise humanitária e de conflito. Os seus mecanismos. As suas causas. As soluções.
Os principais actores. O papel da ONU, da UA e da CEDEAO. A evolução, os limites e as novas tendências no
sistema internacional de resolução das crises humanitárias e dos conflitos.

6.11 GES515 - Gestão dos lixos e das águas residuais
Objectivos e competências
Compreender os objectivos de um sistema de tratamento dos lixos e das águas residuais, o seu
funcionamento. Iniciar os alunos a gestão dos lixos e das águas residuais. Ser capaz de identificar os principais
tipos de lixos e as regulamentações em vigor em Cabo Verde.
Sinopse
Historia dos sistemas de tratamento dos lixos e das águas residuais. Identificação dos diferentes tipos de lixos,
do quadro legal e da regulamentação em vigor em Cabo Verde. Gestão dos sistemas de tratamento: conceitos,
perspectivas actuais e futuras dos sistemas de tratamento dos lixos e das águas residuais. Iniciação a gestão
dos lixos e das águas residuais.

6.12 GES514 - Gestão dos recursos naturais
Objectivos e competências
Gerir os recursos naturais de uma forma integrada e sustentável para combater a degradação do ambiente e
os numerosos gastos devidos a actividade humana. Dominar os princípios e os instrumentos de uma gestão
sustentável dos recursos naturais.
Sinopse
Apresentação dos instrumentos e princípios de uma gestão sustentável dos recursos naturais. Evolução da
necessidade de uma gestão sustentável global dos recursos naturais; os princípios de uma gestão sustentável
dos recursos naturais e os instrumentos de uma gestão integrada. Reflexão sobre a necessidade de uma
gestão sustentável dos recursos naturais.
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6.13 CPO507 - Historia das relações Norte/Sul
Objectivos e competências
As relações Norte-Sul mudaram muito nas últimas décadas. Dominar toda a evolução das relações Norte/Sul
para perceber a realidade multiforme das desigualdades Norte/Sul e melhor entender a evidente diversidade
crescente das condições económicas e sociais dos países do Sul.
Sinopse
Evolução das relações Norte/Sul. As grandes questões, os numerosos problemas, as características e as
perspectivas futuras dessas relações. A grande diversidade e complexidade dessas relações. A pertinência
dessa divisão entre Norte e Sul e a necessidade de encontrar outros elementos mais pertinentes de
diferenciação.

6.14 CPO506 - Instituições Africanas
Objectivos e competências
Ser capaz de dominar a evolução da África entre cooperação e integração e apresentar as diversas
organizações e instituições regionais, as suas funções e o seu papel no contexto da globalização. Desenvolver
as capacidades analíticas dos alunos que permitam reflectir sobre o funcionamento dessas Instituições e
nomeadamente o papel de Cabo Verde.
Sinopse
Natureza e evolução das organizações africanas. Funcionamento dessas Instituições. Os sucessos, os limites
e as perspectivas futuras dessas Instituições. O papel de Cabo Verde nessas Instituições papel dessas
Instituições Africanas na futura estratégia de cooperação e desenvolvimento de Cabo Verde.

6.15 CCO510 - Língua estrangeira
Objectivos e competências
Reforçar as capacidades do estudante para ler, escrever e comunicar em língua francesa ou inglesa. Levar o
estudante a exprimir-se adequadamente na sua área de especialização. Ser capaz de perceber um qualquer
documento em francês ou inglês, da sua área de especialização.
Sinopse
Regras e estrutura da comunicação em língua inglesa ou francesa. Análise de textos da comunicação social,
de Acordos Internacionais ou de Resoluções da ONU. Comunicações orais e escritas sobre temas pertinentes
e actuais das Relações Internacionais. Redacção de textos.
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6.16 CED524 - Metodologia do trabalho científico
Objectivos e competências
Dominar os principais métodos de escolha, de selecção e de tratamento de informação científica. Reflectir
sobre conceitos e métodos de investigação em várias áreas. Analisar o papel da terminologia utilizada em área
estudada. Dialogar com os discentes sobre as normas relativas às dissertações de pós-graduação e de
doutoramento. Comentar os perigos de trabalho científico no mundo moderno. Conhecer os mecanismos de
análise de tratamento de dados para transformá-los em informação científica. Desenvolver as capacidades
analíticas que permitam abordar novas questões e debates na vida profissional.
Sinopse
Tipos de informação em Ciência. Problemática dos direitos de autor na praxis científica. Normas da redacção
científica. Papel do autor e do orientador na preparação dos trabalhos conducentes aos graus académicos.
Tendências recentes na investigação relacionada com o contexto de Cabo Verde. Desenvolvimento das
capacidades analíticas que permitam abordar novas questões e debates na vida profissional.

6.17 CPO508 - Migrações internacionais e Desenvolvimento
Objectivos e competências
Reflectir sobre as grandes problemáticas contemporâneas das Migrações Internacionais. Dominar o fenómeno
das migrações internacionais que constituem um fenómeno indispensável a paz, a estabilidade e ao
desenvolvimento. Perceber o quadro jurídico dessas migrações internacionais.
Sinopse
Evolução das migrações internacionais no mundo desde 200 anos. Migrações Internacionais hoje. Sistemas
migratórios regionais (África, América, Ásia, Europa). Normas internacionais e a protecção dos trabalhadores
migrantes e dos refugiados. A cooperação internacional e as principais organizações internacionais intervindo
nesta área. Os factores de migração; as principais zonas de origem e de destino. Os efeitos. A globalização
das migrações internacionais. Direito das migrações internacionais.

6.18 CPO517- Novas tecnologias, Democracia e Desenvolvimento
Objectivos e competências
Reflectir sobre o impacto positivo ou negativo que as novas tecnologias da informação e da comunicação
podem ter sobre a Democracia e o Desenvolvimento a traves de casos concretos. Perceber o fosso
tecnológico que existe entre os países do Norte e os do Sul e as politicas nacionais e regionais que é preciso
implementar para modernizar, dinamizar e optimizar as infra-estruturais e os recursos existentes.
Sinopse
Evolução das relações entre os média e a Democracia; analise das diferentes posições optimistas e
pessimistas relativamente a essa relação; Reflexão sobre a relação complexa entre as novas tecnologias, a
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Democracia e o Desenvolvimento no contexto da globalização. O aluno fica com a capacidade de constatar as
diferenças de acesso as novas tecnologias entre os países do Norte e os do Sul.

6.19 CPO519 - Políticas ambientais comparadas
Objectivos e competências
Fornecer aos alunos os conhecimentos e as ferramentas adaptados para implementação de políticas
ambientais sustentáveis no contexto da globalização. Ser capaz de realizar uma análise comparativa de
diversas políticas ambientais para facilitar a adopção de estratégias ambientais internacionais, nacionais e
locais adaptadas.
Sinopse
Natureza e evolução das politicas ambientais. As origens dos debates sobre a relação entre o ambiente e o
Desenvolvimento sustentável. Apresentação dos principais actores ambientais tanto a nível nacional e local
como internacional. Reflexão sobre a relação complexa entre o comércio Internacional e as preocupações
ambientais. A questão da governação do ambiente e do Desenvolvimento sustentável.

6.20 CPO521 - Política ambiental internacional
Objectivos e competências
Dominar a politica ambiental internacional que constitui um fenómeno relativamente recente, e o nascimento de
uma consciência ambiental. Compreender a natureza e evolução da política ambiental internacional. Perceber
os objectivos e mecanismos dessa política. Identificar os principais actores da política ambiental internacional.
Sinopse
Natureza e evolução da política ambiental internacional. Apresentação dos principais actores ambientais
internacionais. Mecanismos e objectivos da política ambiental internacional. A política ambiental das
instituições internacionais. A relação ente ambiente e desenvolvimento. As negociações ambientais
internacionais.

6.21 CPO509 - Política externa de Cabo Verde
Objectivos e competências
Dominar a política externa de Cabo Verde no contexto global, através da análise da sua evolução e dos
acontecimentos relevantes. Identificar os principais actores da politica externa. As suas funções. Reflectir sobre
o peso político que um pequeno país insular sem nenhum recurso natural como Cabo Verde pode ter no
espaço internacional, no contexto global.
Sinopse
Evolução da política externa de Cabo Verde desde a Independência até os nossos dias. Os principais actores
da politica externa de Cabo Verde e as suas funções. A questão da dependência externa do pais e da
necessidade, desde sempre, de um certo pragmatismo politico. A questão da capacidade para um pequeno
país insular e sem recurso como Cabo Verde de adaptar-se a um mundo em constante evolução.
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6.22 CPO518 - Políticas públicas e Desenvolvimento económico
Objectivos e competências
Adquirir técnicas modernas de avaliação das políticas públicas tanto nos países desenvolvidos como nos não
desenvolvidos. Dominar os principais métodos de avaliação dessas políticas públicas. Ser capaz de perceber e
ter uma visão crítica sobre o papel das políticas públicas no Desenvolvimento económico tanto nos países
ricos como nos pobres.
Sinopse
Natureza e evolução das políticas públicas. Definição das politicas publicas. Analise das políticas públicas
nacionais e mundiais. Estudo dos principais métodos de avaliação dessas políticas públicas. Reflexão sobre o
papel dessas políticas públicas no desenvolvimento económico dos países ricos como dos pobres, analisando
o caso específico de Cabo Verde.

6.23 CPO505 - Problemas Políticos contemporâneos
Objectivos e competências
Iniciar os estudantes a análise dos grandes problemas políticos actuais a traves do estudo dos seus principais
fundamentos e da sua dimensão conflituosa. Aprofundar os conhecimentos dos estudantes sobre os principais
problemas contemporâneos segundo o contexto. Identificar as condições de aparecimento dos problemas
políticos nacionais e internacionais. Situar nos seus respectivos contextos os principais problemas políticos.
Explicar a relação entre os sistemas ideológicos e os problemas políticos contemporâneos. Propor soluções
aos problemas políticos estudados.
Sinopse
Identificação dos grandes problemas e desafios políticos locais, regionais e internacionais. Desenvolvimento e
desintegração da sociedade civil. Direitos individuais versus direitos colectivos Direito de acesso a Informação
e controlo político dos conhecimentos. Nacionalismo cultural e político versus nacionalismo étnico. Soberania
nacional versus globalização. Extremismo político e intolerância cultural e religiosa. Terrorismo político e
económico. Desigualdades entre países desenvolvidos e não desenvolvidos.

6.24 CPO501 - Relações económicas internacionais
Objectivos e competências
Com o desenvolvimento desta unidade curricular espera-se que os estudantes: dominem os conceitos básicos
das relações económicas Internacionais; desenvolvam capacidades analíticas e que lhes permitam analisar de
forma crítica os temas da economia internacional; capacitem-se na análise das relações económicas
internacionais de Cabo Verde no contexto global.
Sinopse
Nesta unidade curricular serão abordados os seguintes temas: natureza e evolução das relações económicas
internacionais; os actores da economia internacional; a regulação comercial internacional; a regulação
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financeira internacional; a globalização e a questão da integração de cabo verde na economia internacional; os
investimentos directos externos.

6.25 CPO503 - Relações e organizações internacionais
Objectivos e competências
Familiarizar os estudantes com os principais conceitos e as grandes concepções das relações internacionais.
Analisar as relações internacionais á través a história e a acção das organizações internacionais, em particular
a ONU. Aquisição de competências necessárias para a compreensão e análise das relações internacionais;
Sinopse
Natureza e evolução das relações internacionais. Estudo das teorias e das ideais que elaboraram o sistema
internacional. Estudo das forças em presença, dos principais actores, das suas funções, dos mecanismos e
dos objectivos indispensáveis para a compreensão do sistema internacional.

6.26 CPO511- Seminário de relações internacionais
Objectivos e competências
Adquirir conhecimentos suplementares sobre temas de grande interesso para os alunos. Possibilitar aos
alunos o desenvolvimento de uma cultura internacional bastante relevante e diversificada para adaptar-se ao
mundo actual.
Sinopse
Análise de temas pertinentes para todos os cursos, nas relações internacionais como por exemplo a
globalização, a reforma da Organização das Nações Unidas, a questão ambiental internacional, a questão da
segurança global, a integração regional, o Desenvolvimento, a adesão de Cabo Verde à OMC e a inserção de
Cabo Verde na economia mundial, o relacionamento entre Cabo Verde e a União Europeia e o
Relacionamento entre Cabo Verde e a CEDEAO.

6.27 GES513 - Técnicas de elaboração e gestão de projectos
Objectivos e competências
Perceber a noção de projecto, as características e a tipologia. Aquisição de técnicas de elaboração e gestão de
projectos de Desenvolvimento. Compreender a importância da gestão do projecto na gestão moderna das
organizações e no Desenvolvimento. Conhecer as diferentes fases do ciclo de vida de um projecto de
cooperação e de Desenvolvimento.
Sinopse
Técnicas de elaboração e gestão de projectos da cooperação e de Desenvolvimento. O ciclo de vida de um
projecto. A gestão do projecto. A definição do projecto. A planificação do projecto. A execução do projecto; a
clausura do projecto. Os projectos da cooperação e Desenvolvimento em Cabo Verde.
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6.28 CPO502 - Teorias e práticas do Desenvolvimento
Objectivos e competências
Apresentar as principais teorias do Desenvolvimento e as suas aplicações a situações concretas. Dar aos
estudantes as ferramentas de uma reflexão crítica sobre as teorias e as práticas do Desenvolvimento.
Perceber conceitos relacionados com o Desenvolvimento.
Sinopse
Natureza e evolução das teorias do Desenvolvimento. As ideias subjacentes as teorias do Desenvolvimento.
As teorias da modernização. Os actores do Desenvolvimento. As análises críticas do Desenvolvimento. Análise
comparativa das estratégias de desenvolvimento de vários países.

6.29 MEM502 - Trabalho de projecto
Objectivos e competências
Permitir ao aluno integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do programa com a realização de um projecto
no contexto profissional. O aluno irá desenvolver o seu espírito crítico e de síntese posicionando o projecto
num quadro geral.
Sinopse
Além da realização do projecto o mestrando apresenta também um relatório final que deverá ser avaliado no
momento da apresentação do mesmo. O relatório final deverá enquadrar o projecto num contexto geral
incluindo a revisão bibliográfica e apresentar de forma detalhada as diferentes fases da realização do projecto.
O aluno deverá também apresentar uma visão crítica do projecto.
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