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Este módulo pretende explicar, numa vertente prática, importantes noções do Direito 

Internacional Humanitário e, ainda, demonstrar as dificuldades práticas resultantes do 

equilíbrio a estabelecer entre os princípios da necessidade militar e da humanidade aquando 

da condução das hostilidades na conflitualidade armada. Mais visa refletir sobre os desafios 

postos pela intervenção de antigos e novos atores, métodos e meios de guerra empregues e 

a sua repercussão na proteção dos civis e população civil. Nesse contexto serão abordadas as 

guerras convencionais e híbridas, as vulnerabilidades dos civis, população civil e outras 

categorias de pessoas, com proteção especial, tais como: mulheres, crianças, idosos, 

deslocados e refugiados atendendo-se, para este efeito, às práticas estaduais, costumes, 

legislação e decisões judiciais.  
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