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1. Especialidade 

Ciências Jurídico-Económicas 

 
2. Docente responsável (preencher o nome completo) 

 Nazaré Saldanha Póvoas da Costa Cabral 

 
3. Nome da Unidade Curricular 

Políticas Públicas  

 
4. Tema / matéria a lecionar 

 
Políticas Públicas Sociais 

 
5. Resumo sumário (máximo 1000 caracteres) 

 
I – Políticas Públicas: noção 

Tópicos de investigação: 

1. Políticas públicas e a concretização dos direitos sociais 
2. O enquadramento jurídico-constitucional e económico das políticas públicas 

 

II - Segurança Social 

Tópicos de investigação: 

1. Condicionalismos exógenos e endógenos dos sistemas de segurança social: problemas e entropias  
2. Envelhecimento e Segurança Social 
3. As mudanças de paradigma no princípio do século XXI 
4. Reformas sistémicas e paramétricas 
5. A privatização e a ‘financeirização’ da segurança social: regimes complementares 
6. Direitos adquiridos e segurança social: significado histórico e no contexto atual 

 

III – Saúde 

Tópicos de investigação: 

1. O mercado da saúde: fatores determinantes da procura e da oferta 
2. Envelhecimento e Saúde 
3. Reformas sistémicas e paramétricas. 
4. A Saúde e a crise económico-financeira 

 

IV - Educação 
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Tópicos de investigação: 

1. O acesso à educação: universal ou meritocrático 
2. Provisão pública e privada; financiamento da Educação: modelos; os vouchers na educação 
3. Descentralização administrativa e financeira 
4. Modelos de gestão na educação: o exemplo das parcerias público-privadas 

 
Abordagem de natureza interdisciplinar (cruzando o direito, a economia, a sociologia e a ciências política); análise do 
direito interno de cada país selecionado, ou de direito comparado, ou ainda dos direitos europeu ou internacional.  
 
 
As indicações bibliográficas, sobre legislação e jurisprudência serão fornecidas no ‘moodle’  (password facultada no 
primeiro dia de aulas). 
 
 
Avaliação: 

1) Relatório final: 50% 

Especificações: 

- Trabalho original com um limite de 20 páginas versando sobre um dos tópicos do programa (à escolha); 

- Data limite de entrega: dia do exame;  

- Uma versão preliminar do relatório será oralmente apresentada pelo aluno em data a definir. 

2) Exame final: 50% 

 
 
 

 


