
CIÊNCIA POLÍTICA 
 
A Ciência Política tem por objecto as questões relativas ao poder político, ao modo como ele é exercido e aos 
limites ao seu exercício, as questões relativas ao Estado, a sua natureza, as suas funções e a sua legitimidade, e 
ainda os problemas relativos às formas como o exercício do poder político e a organização do Estado se reflectem 
na vida quotidiana dos cidadãos, 
 
Esta disciplina tem carácter de iniciação e deve ser compreendida como disciplina que visa a formação para o 
exercício da cidadania e o alargamento dos conhecimentos e das competências dos jovens e do seu leque de 
opções para prosseguimento de estudos. 
 
Finalidades: 
 

 Proporcionar conhecimentos básicos relativos à vida política, quer em geral, quer 
especificamente em Portugal; 

 Promover a compreensão da necessidade de pautar a acção política por uma ética; 

 Contribuir para a formação de cidadãos autónomos, responsáveis, conscientes, 
interventivos e críticos; 

 Potenciar o desenvolvimento de uma perspectiva crítica sobre o mundo e sobre a vida em sociedade; 

 Contribuir para a interiorização de normas e valores democráticos. 
 
Objectivos Gerais do domínio cognitivo: 

 Conhecer o estatuto e o papel da Ciência Política; 

 Reconhecer as interacções entre os diversos ramos da Ciência Política; 

 Compreender a complexidade da política, articulando-a com a sociedade, com a 
economia e com a evolução das mentalidades; 

 Compreender a complementaridade entre a teoria política e a acção política; 

 Utilizar os instrumentos de análise específicos da Ciência Política; 

 Utilizar o vocabulário específico da disciplina. 
 
UNIDADE I – INTRODUÇÃO 

1.1.  Avaliação diagnóstica 
1.2.  A diversidade do campo da Ciência Política: os diferentes ramos da disciplina. 

Algumas disciplinas afins 
UNIDADE II – AS IDEIAS POLÍTICAS NO QUADRO DO ESTADO MODERNO 

2.1. O Poder Político e o Estado 
2.1.1. O conceito de Estado 
2.1.2. Diversidade das configurações do Estado na história 
2.1.3. O Estado Europeu moderno 

2.2. O Constitucionalismo Liberal e os Direitos do Homem e do Cidadão* 
2.2.1. Os ideais das Revoluções Americana e Francesa e as declarações dos direitos 
do homem e do cidadão 
2.2.2. Os novos ideais na Constituição portuguesa de 1822 
2.2.3. A evolução da cidadania num sentido democrático e social 

2.3. As Ideologias Políticas* 
2.3.1. Direita e esquerda: origem e sentido da dicotomia 
2.3.2. As principais correntes ideológicas: a) Liberalismo; b) Conservadorismo; c) 
Socialismo 

2.4. A Reflexão Contemporânea sobre as Funções e a Extensão do Estado* 
2.4.1. Direitos individuais e Estado mínimo 
2.4.2. Prioridade da justiça e igualdade democrática 

UNIDADE III – QUESTÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 
3.1. Regimes políticos democráticos e não democráticos 

3.1.1. Totalitarismos e autoritarismos 
3.1.2. O Estado de direito democrático* 

3.2. Sistemas de governo na actualidade 
3.2.1 A Constituição e o sistema de governo* 
3.2.2. Tipos de sistemas de governo 

3.2.2.1. O Parlamentarismo 



3.2.2.2. O Presidencialismo 
3.2.2.3. O Semi-Presidencialismo 

3.2.3. As políticas públicas 
3.3. A relação dos cidadãos com a política* 

3.3.1. A participação política 
* Conteúdo de aprofundamento. 

3.3.1.1. Formas de participação política convencional 
3.3.1.2. Formas de participação política não-convencional 

3.3.2. Os partidos políticos e os movimentos sociais 
3.3.3. Os sistemas eleitorais 

3.4. O sistema político em Portugal* 
3.4.1. O caso português de transição para a democracia 
3.4.2. As instituições da democracia portuguesa 

3.4.2.1. O processo constituinte e as revisões constitucionais 
3.4.2.2. O relacionamento entre o poder executivo e o legislativo 
3.4.2.3. Poder nacional e poder local. As regiões autónomas 

3.4.3. A evolução do sistema partidário português em democracia 
3.4.4. A democracia portuguesa no contexto internacional 

3.4.4.1. A democracia portuguesa e a União Europeia 
3.4.4.2. As relações internacionais da democracia portuguesa 

UNIDADE IV – TEMAS/PROBLEMAS POLÍTICOS DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
4.1. A União Europeia: um sistema político sui generis 

4.1.1. O nascimento do projecto de integração europeia. Os tratados e a evolução da 
integração europeia: da CECA à União Europeia* 
4.1.2. As instituições da União Europeia e o seu funcionamento* 
4.1.3. A União Europeia e os cidadãos europeus 

4.2. A diversidade cultural: o fim do Estado-nação homogéneo 
4.2.1. As sociedades contemporâneas* 
4.2.2. Os direitos diferenciados de grupo e os direitos humanos 
4.2.3. O multiculturalismo e os limites da tolerância* 

4.3. Globalização e governança global 
4.3.1. A globalização no pós-Guerra Fria* 
4.3.2. Governança Global – Instituições e documentos para uma Governança global* 
4.3.3. Os principais mecanismos da Governança global 
4.3.4. Novos movimentos sociais transnacionais anti-globalização* 

4.4. Guerra e terrorismo 
4.4.1. Introdução. Políticas de prevenção 
4.4.2. Concepções tradicionais sobre a guerra: realismo, consequencialismo, guerra 
justa e pacifismo* 
* Conteúdo de aprofundamento. 

4.4.3. A teoria da guerra justa: Jus ad Bellum: os critérios da justiça da guerra. Jus in Bello: a 
justiça na guerra. Jus post Bellum: a justiça no pós-guerra* 
4.4.4. Os problemas do pós-guerra: refugiados e deslocados. Reconstrução 
4.4.5. O terrorismo em contexto democrático* 

 


