UNIVERSIDADE DE CABO VERDE
ESCOLA DE NEGÓCIOS E GOVERNAÇÃO
MESTRADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DIPLOMACIA ECONÓMICA

1 - APRESENTAÇÃO DO CURSO
O Mestrado em Relações Internacionais e Diplomacia Económica visa proporcionar aos estudantes
e profissionais da área, cuja atividade ou interesse estão relacionados com problemáticas do mundo
diplomático, financeiro e empresarial, uma sólida formação em teoria das relações internacionais, política
internacional, cooperação e desenvolvimento, e globalização com um enfoque em aspetos económicos.
Este curso apresenta uma vertente predominantemente profissionalizante. Esta opção é acentuada
através do conhecimento científico facultado e o “modus operandi” face a simulações e resolução de casos
concretos. A intenção é a de satisfazer as necessidades dos formandos que pretendem fazer carreira como
especialistas em relações internacionais no âmbito da estratégia económica, bem como de aqueles que já
trabalham e pretendem melhorar os seus conhecimentos. Por outro lado, o curso apresenta um certo pendor
acadêmico. Onde, procura fomentar competências científicas com o objetivo de estimular no aluno o espirito
de pesquisa, caracterizado pela busca de referências, métodos e tecnologias atuais, e a sua aplicação, de
forma criativa e inovadora, em artigos científicos.
A natureza multidisciplinar deste curso é assegurada por docentes e investigadores que trabalham
em distintas unidades orgânicas da Universidade de Cabo Verde e noutras Universidades Portuguesas. Os
docentes do curso serão motivados a adotar uma estratégia de ensino baseada numa pedagogia participativa e
recorrente a estudos de casos. Isto visa engajar os descentes em conhecimentos e experiências práticas que
podem ser usadas na cooperação internacional. O corpo docente constituído por Professores Doutores, com
vasta experiência proporcionará um ambiente enriquecido de reflexão e debate nas aulas, e a diversidade dos
descentes favorecerá um intercâmbio de experienciais, por meio de discussões de estudos de casos e de
soluções práticas para os desafios associados à cooperação internacional e à diplomacia económica.
Assim,

esta

especialização

em Relações

Internacionais

e

Diplomacia

Económica

é,

simultaneamente, uma resposta aos desafios contemporâneos e uma contribuição da Universidade de Cabo
Verde na preparação de futuros diplomatas, especialistas nesta área, e empresários, tendo em vista a
atividade laboral em Cabo Verde e o mercado internacional, no geral.
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2 - OBJETIVO
O mestrado em Relações Internacionais e Diplomacia Económica tem por objetivo proporcionar
uma formação avançada no domínio das Relações Internacionais, cooperação, estudos políticos e diplomacia
económica. Apresenta uma forte vertente profissionalizante, que acentua no conhecimento técnico/científico
e a sua aplicação prática, visando satisfazer as necessidades dos formandos que pretendem fazer carreira no
domínio de Organizações internacionais, Cooperação Internacional, Organismos estatais, entre outros.
O curso procura ainda fomentar espaços de debate multidisciplinar sobre problemáticas ligadas a
cooperação internacional e ao desenvolvimento económico. O presente plano de formação prioriza relações
internacionais e diplomacia económica com vista à capacitação dos formandos para o desempenho de
funções variadas, promovendo a inserção no mercado de trabalho ou progressão na carreira e incentivando a
componente da internacionalização através de programas de mobilidade.

3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conhecer e compreender as teorias, métodos, fronteiras e natureza da ciência política e das relações
internacionais;



Adquirir competências intelectuais adequadas para identificar, descrever e avaliar a informação
relevante no âmbito político e das relações internacionais e diplomacia económica;



Capacitar os formandos para o desenvolvimento de habilidades e competências para responderem
aos desafios da cooperação internacional;



Habilitar o profissional para lecionar em cursos superiores e realizar pesquisas nesta área do saber.

4 - PERFIL DE SAÍDA
Os diplomados estarão capacitados tecnicamente e profissionalmente para exercerem atividades em
distintas áreas como:


Fundações (designadamente as vocacionadas para as relações internacionais)



Organismos da administração pública (central, local e especializada)



Organizações

não-governamentais

(ONGs),

designadamente

as

vocacionadas

para

o

Desenvolvimento


Governo e Administração Central (poder executivo)



Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)



Instituições Africanas; Organizações intergovernamentais (ONU, OCDE, entre outras)



Projetos de cooperação internacional em geral.
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5 – PROPINA ANUAL
De acordo com a tabela das propinas e emolumentos da Uni-CV (15.000$00 – quinze mil escudos mensal,
durante 12 meses)

6 - ESTRUTURA CURRICULAR

1º Ano

1º Semestre
CTT
Área
Nº
Científica HDC HDA HTA TOTAL CTS

1º SEMESTRE
1º Tri

Tendências da Economia Mundial
História do pensamento nas relações internacionais
Língua Estrangeira (Francês e Inglês)*
2º Tri Cooperação multilateral
Direito das organizações internacionais
Análises de políticas Externas - Ética e diplomacia

CEJP
CEJP
CEJP
CEJP
CEJP
CEJP

21
21
51
21
27
39

3
3
3
3
3
3

84
84
189
84
108
147

108
108
243
108
138
189

4
4
9
4
5
7

Total
891
33
* A unidade curricular Língua Estrangeira será ministrada ao longo do 1º ano do curso. CEJP - Ciências Económicas,
Jurídicas e Políticas; HDC - Horas de Contacto; HDA - Horas de Avaliação; HTA - Horas de Trabalho Autónomo; CTT
– Carga de Trabalho Total; CTS – Créditos

2º Semestre

2º SEMESTRE
3º Tri

Política Externa cabo-verdiana
Internacionalização Empresarial e de Economias
Métodos Quantitativos
4º Tri Geopolítica na ordem global
Globalização e segurança
Política internacional contemporânea

CTT
Área
Nº
Científica HDC HDA HTA TOTAL CTS

CEJP
CEJP
CETE
CEJP
CHSA
CEJP

27
27
27
21
21
21

3
3
3
3
3
3

108
108
108
84
84
84

138
138
138
108
108
108

5
5
5
4
4
4

Total
729
27
CETE - Ciências Exatas, Tecnologias e Engenharias; CHSA - Ciências Humanas e Sociais e Artes; CEJP - Ciências
Económicas, Jurídicas e Políticas; HDC - Horas de Contacto; HDA - Horas de Avaliação; HTA - Horas de Trabalho
Autónomo; CTT – Carga de Trabalho Total; CTS - Créditos
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2º Ano
1º Semestre

1º SEMESTRE

Métodos Quantitativos Avançados - opcional

Dinâmicas Sociais Transnacionais - opcional
Seminários – Relações Internacionais e
Diplomacia
Métodos de Investigação e Projeto de Dissertação
Total

CTT

ÁREA
CIENTÍFICA

Nº
CTS
TOTAL

HDC

HDA

HTA

CETE
CHSA

33
33

3
3

126
126

162
162

6
6

CEJP

20

227

247

9

CEJP

30

371

401
810

15
30

Nota: O Aluno escolhe apenas uma unidade opcional. CETE - Ciências Exatas, Tecnologias e Engenharias; CEJP Ciências Económicas, Jurídicas e Políticas; HDC - Horas de Contacto; HTA - Horas de Trabalho Autónomo; CTT –
Carga de Trabalho Total; CTS - Créditos

2º Semestre
CTT
2º Semestre

Área Científica

Nº CTS
HDC

Trabalho de Dissertação

CEJP
Total

HTA

Variável Variável
Variável Variável

TOTAL

810
810

30
30

CEJP - Ciências Económicas, Jurídicas e Políticas; HDC - Horas de Contacto; HTA - Horas de Trabalho Autónomo;
CTT – Carga de Trabalho Total; CTS - Créditos

7 - CONTEUDOS PROGRAMATICOS

Denominação da U.C.
Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

TENDÊNCIAS DA ECONOMIA MUNDIAL
Esta unidade curricular tem por objetivo proporcionar aos formandos um
conhecimento do comportamento da economia mundial através da análise
de várias variáveis económicas.
i) Analisar as dinâmicas do crescimento económico mundial, através de
vários indicadores económicos (produto interno bruto, emprego e
desemprego, balança de pagamentos, inflação e saldo orçamental) e as
mutações que nos anos mais recentes se têm observado no posicionamento
relativo das principais economias mundiais;
ii) Estudar o posicionamento dos mercados emergentes no âmbito das
dinâmicas mundiais de crescimento, com destaque para o papel da BRIC;
iii) Estudar os desafios que se apresentam atualmente as economias
africanas, a nível de consolidação orçamental, níveis médios de
crescimento e algumas políticas de crescimento adotadas;
iv) Os problemas estruturais da economia americana, confrontado com
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défices triplos (orçamental, comercial e das famílias), com a crescente
competição do gigante chinês e com alguma incapacidade em retomar de
forma decisiva o seu papel essencial de motor da economia mundial.

Denominação da U.C.

INTERNACIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL E DE ECONOMIAS

Objetivos

Esta unidade curricular visa dotar os participantes de ferramentas
relacionadas com mercado internacional, nomeadamente, a empresa
internacional nas suas principais formas.
i) As teorias de comércio internacional;
ii) A economia financeira internacional, no quadro do sistema monetário
internacional e dos seus desafios, com a identificação da balança de
pagamentos e dos respetivos fluxos entre as diversas nações, bem como o
funcionamento dos mercados de câmbios;
iii) Os processos de integração económica e de globalização, com
identificação dos diferentes modelos e implicações;
iv) As fazes e processos de internacionalização de empresas;
v) Teoria da Empresa; As fazes e processos de internacionalização de
empresas;
vi) Teoria da Empresa Multinacional e do Investimento Direto
Estrangeiro
vii) Estrutura Organizacional da Empresa Multinacional, IDE e
Comércio.
viii) Casos Práticos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.
Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.
Objetivos

COOPERAÇÃO MULTILATERAL
Explicar a evolução do fenómeno da cooperação multilateral. Comparar as
valências das diferentes formas de cooperação, principalmente no âmbito
das organizações internacionais (OIs).
i) O fim da Guerra Fria e o pós-11 de Setembro e a mudança do papel da
cooperação multilateral em áreas como a manutenção da paz e segurança
internacionais, Direitos Humanos, questões humanitárias, a influência das
ONGs e dos atores não-estatais.
ii) O desenvolvimento sustentável/ecodesenvolvimento, o desenvolvimento
do Direito Internacional, os Tribunais Internacionais e a aplicação da
justiça internacional.
iii) As mudanças registadas no seio das OIs do sistema da ONU, NATO,
OCDE, organizações africanas, MERCOSUR, NAFTA e ASEAN.
iv) Caso Práticos

DIREITO DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
Esta unidade curricular visa dotar os discentes com um conhecimento
aprofundado sobre os regimes jurídicos estruturantes das organizações
internacionais e respetivo papel nas Relações Internacionais. Acompanhar
os domínios de desenvolvimento e codificação do Direito Internacional.
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Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.
Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.
Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

i) O regime das OI no quadro dos sujeitos de Direito Internacional : O
Estado e os outros sujeitos de DI; OI: criação e composição, estatuto
jurídico, estrutura e funcionamento.
ii) Os atos das OI enquanto fontes de Direito: A relevância das OI na
formação do costume e na elaboração das convenções; Os atos jurídicos
das OI; Os atos jurídicos internacionais enquanto fonte de DI; Os atos
jurídicos dos Estados das OI
iii) O regime da responsabilidade internacional e as OI: Origem e regime
da responsabilidade internacional; O papel das OI no quadro do regime
de responsabilização internacional; A responsabilidade internacional das
OI
iv) A relevância das OI na regulação pacífica dos diferendos: A regulação
jurisdicional: tribunais arbitrais e tribunais permanentes; A regulação não
jurisdicional: procedimentos interestaduais e no quadro das OI
v) O regime do recurso à força e a intervenção das OI: As limitações do
recurso à força: evolução e regime atual; O uso da força e sua regulação;
As exceções ao princípio da proibição e a intervenção das OI
vi) O papel das OI na regulação e manutenção da paz e segurança
internacionais: Prevenção da guerra e segurança coletiva; O
desarmamento
vii) O papel das OI na regulação das relações económicas internacionais:
Os sujeitos das REI; A regulação das REI
viii) Casos Práticos

POLÍTICA EXTERNA CABO-VERDIANA
A unidade curricular procura desenvolver uma reflexão sobre as
principais continuidades e descontinuidades da política externa Caboverdiana.
i) A Política Externa Cabo-verdiana: condicionantes geográficas,
identitárias e históricas; O padrão histórico da política externa caboverdiana contemporânea; A política externa cabo-verdiana antes da
abertura política; A transição para a Democracia; A política externa
cabo-verdiana após da abertura política (1990); Cabo Verde e EU
(Parceria especial); Cabo Verde e Africa; A afirmação da identidade
nacional no contexto africano e mundial; Os principais parceiros
internacionais; As principais alianças comerciais e políticas;
ii) Continuidades e descontinuidades na Política Externa Caboverdiana: Análise comparada dos programas e políticas dos governos.
iii) Balanço geral da Política Externa Cabo-verdiana.
iv) Casos Práticos

ANÁLISES DE POLÍTICAS EXTERNAS – ÉTICA E
DIPLOMACIA
Nesta unidade curricular pretende-se examinar as políticas externas,
nomeadamente, no âmbito da elaboração, decisão e prossecução. Aferir
os métodos utilizados, os centros de decisão e a execução das mesmas.
i) O conceito de política externa: a relevância teórica e o pragmatismo
conceptual;
ii) Enquadramento histórico: a formulação da política externa em
momentos decisivos na História;
6

iii) A interação entre fatores internos e externos na política externa. A
coerência entre políticas domésticas e política externa.
iv) Os atores internacionais e as instituições na definição e prossecução
da política externa;
v) A política externa de grandes potências e países emergentes: estudos
de caso EUA, China, União Europeia, Japão, Brasil, Índia e Rússia.
vi) Os instrumentos ao serviço da política externa;
vii) O “estado de arte” contemporâneo: aspectos teóricos e estudo de
casos.

Denominação da U.C.
Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.
Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.
Objetivos

HISTÓRIA DO PENSAMENTO NAS RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
Nesta unidade curricular procura-se examinar os autores que mais
contribuíram para a teoria e autonomia científica da disciplina de
relações internacionais.
i) Os conceitos de teoria, doutrina e ideologia;
ii) As abordagens filosóficas e o pragmatismo político;
iii) O pensamento na Antiguidade Clássica: Platão e Aristóteles; O
conhecimento na Idade Média: Santo Agostinho e S. Tomás de Aquino;
iv) Nicolau Maquiavel e a autonomia do pensamento político;
v) Os autores contratualistas: Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau,
John Locke e Montesquieu;
vi) Os autoritarismos do século XX;
vii) A democracia liberal;
viii) Os modelos teóricos contemporâneos.
ix) Casos Práticos

GEOPOLÍTICA NA ORDEM GLOBAL
Na presente unidade curricular pretende-se analisar os autores e os
conceitos mais relevantes no âmbito da temática em apreço. Na transição
do século XIX para o seguinte e, depois, em pleno século XX,
consolidaram-se escolas de pensamento que tiveram uma grande
importância na explicação das duas guerras mundiais, nomeadamente, a
escola germânica e a norte-americana.
i) O conceito de geopolítica: relevância teórica e utilidade prática; ii) As
grandes escolas de pensamento geopolítico: os casos germânicos, norteamericano e soviético/russo;
iii) Os dois conflitos mundiais e a evolução da geopolítica;
iv) O estudo da geopolítica no âmbito da “Guerra Fria”;
v) A análise da temática face aos desafios globais: os atores emergentes,
os regionalismos, o terrorismo e o sistema internacional.
vi) Casos Práticos

GLOBALIZAÇÃO E SEGURANÇA
A unidade curricular procura desenvolver capacidades para
compreender, analisar e investigar temas e problemas decorrentes do(s)
processo(s) de Globalização e reunir informação sobre a realidade atual
e futura, que permita a participação em processos de análise estratégica e
de apoio à tomada de decisão, designadamente na esfera das políticas
7

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.
Objetivos
Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.
Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

públicas.
i) Globalização e Segurança – Conceitos e Dinâmicas:
Definições conceptuais de globalização; Segurança e Defesa; População
e Recursos – Os novos Equilíbrios Demográficos;
i) A nova ordem mundial: Atores e Desafios: Atores, Temas e
Problemas; Hard Power e Soft Power; Incertezas e Riscos num Mundo
Global.
iii) Opções Temáticas - Correlação com Segurança e Defesa: Trabalho
de Grupo: Opções Temáticas – Correlação Com Segurança e Defesa –
caso de estudos
v) Casos Práticos

POLÍTICA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA
A disciplina de política internacional visa transmitir conhecimentos
sobre os principais acontecimentos políticos no âmbito internacional.
i) A política internacional: conceito, fundamentos teóricos e relevância
prática;
ii) Síntese histórica: os actores, os acontecimentos e etapas cruciais;
iii) O estudo do poder, a ideia de anarquia no espectro internacional, a
guerra, a formação de alianças, o modelo de segurança colectiva e os
conflitos regionais;
iv) A análise dos fenómenos contemporâneos: a interdependência, a
globalização, a tecnologia e a Era da informação.
v) Perspetivas e prospetivas – o Sistema Internacional no século XXI:
Cenários otimistas/pessimistas; As novas ameaças e riscos à paz e
segurança internacionais;
vi)Balanço geral da Política Internacional ao presente;
vii) Casos Práticos
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS
Esta U.C. tem por objetivo proporcionar aos formandos um conjunto de
Ferramentas, de procedimentos estatísticos e de métodos de recolha e
análise de dados no âmbito da investigação.
i) Introdução à estatística – Conceitos básicos. A natureza dos dados.
Usos e abusos da Estatística. Etapas de um estudo estatístico. Desenhos
de experiências.
ii) Estatística descritiva univariada – Pensar em termos estatísticos.
Organização e apresentação de dados. Indicadores de localização central e
de dispersão.
iii)Coeficiente de variação. Indicadores de assimetria e achatamento.
iv) Correlação, regressão e independência – Correlação linear. Modelos
de regressão linear simples.
v) Estatística inferencial – Estimação e testes de hipóteses. Inferência em
relação à média. Diferença entre médias.
vi) Ajustamento e independência – Teste de independência e teste do quiquadrado.
vii) Estatística multivariada – Análise de componentes principais. Análise
fatorial
viii) Análise de dados em SPSS/STATA – Criação de base de dados.
ix) Estudo de Caso
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Denominação da U.C.
Objetivos

MÉTODOS QUANTITATIVOS AVANÇADOS

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Esta unidade curricular visa dotar os participantes de ferramentas que lhes
permite desenvolver estudos com suporte a métodos econométricas
aplicados.
i. Regressão linear,
ii. Regressão linear múltipla,
iii. Autocorrelação,
iv. Heterocedasticidade,
v. Multicolinearidade,
vi. Dados cross-sections,
vii. Dados em painel,
viii. Modelo logit
ix. Estudos de caso

Denominação da U.C.

LÍNGUA ESTRANGEIRA (FRANCÊS E INGLÊS)

Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.
Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Students will receive intensive training in Advanced English and French.
Students will develop their specific language and communicative skills
and build upon their current level of proficiency. Classes will be
conducted on the communicative language model using the four macro
skills: listening, speaking, reading and writing. Students will be exposed
to discussions, debates and class presentations so as to get used to
academic, conference and meeting communication rapport.
This module involves improving the listening, speaking, reading and
writing skills of students in Advanced English and in French. Topics will
be strictly around International Relations, Diplomacy and International
Organizations (Regional, Continental and Global). These topics will be
discussed from a multifaceted dimension considering Cabo Verde and its
geo-strategic position and the organizations the country is a member of,
their importance to national, regional, continental and global development

DINÂMICAS SOCIAIS TRANSNACIONAIS
A unidade curricular visa, essencialmente, proceder a um estudo dos
Novos Movimentos Sociais, tendo por base a experiência histórica e
teórica dos movimentos sociais no seu conjunto.
A disciplina centra-se a volta da análise dos mass media e das redes
sociais, e do protagonismo que vêm adquirindo nas atuais sociedades
“globais”, enquanto fatores de estruturação da opinião pública e de
promoção e/ou combate a formas de protesto coletivo na sociedade civil.
Procura-se, particularmente, estudar este processo de mediatização das
relações sociais e das agendas políticas cujo significado incide, de forma
cada vez mais evidente, não só na ação governativa estatal como nas lutas
políticas e socioculturais conduzidas pelos Novos Movimentos Sociais.
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Denominação da U.C.
Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Denominação da U.C.

MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO E PROJETO DE
DISSERTAÇÃO
Esta unidade curricular visa dotar os formandos de um conhecimento que
os possibilitem desenvolver autonomamente uma investigação de
natureza científica. Para o efeito será requerido um trabalho final que
contemple a redação de um relatório de pesquisa, artigos e dissertação.
i) Fundamentos das ciências e métodos científicos em Relações
Internacionais.
ii) Aspetos preliminares ao desenvolvimento de propostas de
investigação;
iii) Modelos de Pesquisa;
iv) Desenvolvimento da pesquisa: A definição da área e do tema de
pesquisa. O problema, a questão de investigação e os objetivos da
pesquisa; A Estratégia de Investigação; Fontes e seleção de dados; A
recolha dos dados: técnicas quantitativas e qualitativas; A análise dos
dados e a divulgação dos resultados;
v) O relatório de pesquisa.
vi) Apresentação de proposta projeto de TFM.

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

SEMINÁRIOS - RELAÇÕES INTERNACIONAIS E
DIPLOMACIA
Esta unidade curricular tem objetivo levar os formandos um conjunto
diversificado de seminários, conferências, palestras e atelier focados nos
conteúdos das U.C. lecionadas.
A comissão de coordenação irá propor uma série de seminários ligados à
área de Relações Internacionais e Diplomacia Económica

Denominação da U.C.

TRABALHO DISSERTAÇÃO

Objetivos

Objetivos

Conteúdos
Programáticos/Sinopse

Esta unidade curricular tem como objetivo possibilitar o aprofundamento
técnico e científico das competências adquiridas nas diferentes unidades
curriculares do curso.
O trabalho de final de curso é um trabalho de investigação,
supervisionado por um orientador doutorado e/ou co-orientador não
doutorado com elevada experiencia profissional e académico, interno ou
externo à Universidade de Cabo Verde, em função da especificidade do
tema a desenvolver.
A escolha e desenvolvimento de problemática de pesquisa, na forma
dissertada, com relevância para o conhecimento científico no quadro dos
temas abordados durante o curso.
Apresentação e defesa pública.

10

