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Ficha de unidade curricular 2021-2022 

 
LICENCIATURA  

 

 Ciência Política TURMA A 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Ana Gouveia e Freitas Martins/ 2 horas semanais 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Colaboradores nas aulas práticas: Cecília Anacoreta Correia , Beatriz Garcia , Gustavo Almeida Neves (1 subturma 
cada) 
 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 
O objetivo da disciplina consiste em proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos sobre os principais aspectos da 
temática da Ciência Política – v.g.   conceito de Estado, sua formação e evolução, fins e funções do Estado, formas e  
regimes político,  sistemas de governo, tipologia e  sistemas de partidos e  sistemas eleitorais – de modo a que fiquem 
capacitados a conhecer e compreender o fenómeno político nas suas diversas dimensões e a conhecer o   sistema 
politico português e de alguns ordenamentos estrangeiros, bem como os desafios colocados à democracia na 
actualidade. 
 
 
Conteúdos programáticos 
 

Capítulo I 
Noção e objeto da ciência política  

 
 
1.1. Noção 
1.2. Origem e desenvolvimento da ciência política 
1.3. Ciência política e disciplinas próximas 
1.4. O objeto da ciência política 
1.4.2. A ciência política como ciência do Estado 
1.4.3. A ciência política como ciência do poder político 
1.4.4. A ciência política como ciência do sistema político 

 
Capítulo II Origem e transformações do Estado moderno  

 
 
2.1. Da Idade média ao Estado absoluto  
2.2. A revolução liberal e o Estado liberal  
2.3. As transformações do Estado constitucional de direito   
2. 4 A globalização e o “fim da história” do Estado?  
 

Capítulo III  Os agentes políticos  
 

3.1. Cidadãos: cidadania e direitos de participação política  
3.2. Interesses e ideologias 
3.3. Grupos de interesses : noção, tipologia e funções  
3.3. Partidos políticos: noção, origem e tipologia  
3.4. Sistemas de partidos : diversidade de critérios   
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Capítulo IV Formas de expressão política 

 
4.1. O voto e a participação  

4.2. Sistemas eleitorais das assembleias representativas: sistemas maioritários, sistemas proporcionais, sistemas 

eleitorais mistos,  sistemas proporcionais personalizados  e sistemas proporcionais corrigidos. 

4.3. Referendo 
4.4. Democracia participativa 
 

Capítulo V Formas e regimes políticos 
 
5.1. As grandes tipologias  
5.2. Formas políticas: v.g. monarquia versus república  
5.3. Regimes políticos: critérios fundamentais ; democracia versus totalitarismo versus autoritarismo  
5.4. A mudança de forma de Estado e de regime político  
5.5. Os regimes políticos contemporâneos 
5.6. A democracia representativa 
5.7. Democracia e participação eleitoral 
5.8. Graus e qualidade da democracia 
5.9 Democratização e transição democrática e riscos de nova vaga da” autocratização” 
 

Capítulo VI Sistemas de governo 
 

6.1. Tipos de sistemas de governo 
6.2. Sistema de governo presidencial, ou presidencialismo  
6.3. Sistema de governo parlamentar, ou parlamentarismo stricto sensu  
6.4. As formas de governo compósitas ou mistas: sistemas semi-presidenciais/semi-parlamentares  
6.5. Sistema de governo diretorial 
6.6. O sistema de “governo de assembleia” 
6.7. O lugar do chefe do Estado no sistema de governo 
 

Capítulo VII  Limites e controlo do poder político 
 

7.1 . Limites materiais  às  funções do Estado: a autonomia dos indivíduos e dos grupos sociais 
7.2. . A repartição vertical do poder: da descentralização territorial do Estado à integração supranacional e delegação a 
entidades privadas 

7.3. . Limitações ao exercício do poder: separação de poderes, limites ao poder da maioria, participação e 

procedimentalização 
7.4. . Estado de direito: as dimensões e as garantias  
7.5. . Limites e responsabilidade dos titulares do poder político: limites à duração e recondução dos cargos públicos, 
incompatibilidades, responsabilidade política, penal civil; controlo independente das contas públicas  
7.6. Transparência do poder: v.g. direito à informação e direito de acesso à informação; limites do segredo de Estado e 
de outros dados sigilosos; declaração de interesses dos titulares de cargos; proteção especial da liberdade de imprensa 
7.7 . Controlo judicial do poder: Fiscalização judicial da constitucionalidade e a legalidade e outros formas de controlo 
independente do poder 
7.8. Obrigações internacionais e controlo externo do poder político: a sociedade internacional, a  integração 
supranacional e os sistemas regionais de defesa  de direitos humanos; a jurisdição internacional; as sanções  
7.9. A “captura” do poder político pelos interesses privados 
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
 
As temáticas integrantes do conteúdo programático são adequadas à prossecução dos objetivos subjacentes à presente 
unidade curricular ao disponibilizarem e fomentarem a divulgação e aprofundamento das questões e temáticas 
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estruturantes da ciência política.  
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
 
 
A metodologia de ensino consiste, essencialmente, em aulas teóricas e práticas, promovendo-se e incentivando-se a 
participação dos alunos, designadamente no comentário crítico a hipóteses colocadas, e no aprofundamento  de 
determinados temas, elaborando sobre os mesmos trabalhos de pesquisa individuais ou em grupo que serão 
posteriormente apresentados nas aulas. Serão ainda realizados debates nas aulas sobre os temas mais controversos e 
sensíveis relativos às matérias constantes do programa 
 
Métodos de avaliação:  
 
Método A: 
 - Avaliação contínua, oral e em aula prática, valorizando-se a participação e o restante trabalho desenvolvido nas aulas 
práticas: – 50% (nos termos do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, aplicável ex vi artigo 23.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento 
de Avaliação)  
- Teste escrito – 50% (nos termos do artigo 16.º, aplicável ex vi artigo 23.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento de Avaliação)  
 
Nota: Aprovação à disciplina é obtida mediante a obtenção da classificação de 10 (dez) valores, após a combinação dos 
critérios anteriores  
 
Método B:  
- Sem especificidades, de acordo com as regras fixadas pelos artigos 20.º a 22.º, aplicáveis ex vi artigo 23.º, n.º 3, do 
Regulamento de Avaliação 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
 
A metodologia de ensino (avaliação incluída) visa a aplicação a situações concretas de modelos teóricos adquiridos, 
bem como a demonstração da aquisição desses mesmos modelos através da demonstração de capacidades de 
raciocínio teórico-prático. Considera-se a especificidade da disciplina, designadamente, que se trata de uma unidade 
curricular de Ciência Política orientada para a formação de juristas. 
 
 
 
Bibliografia principal 
 
- Adriano Moreira, Ciência Política, Almedina, Coimbra, 2014 
- António Marques Bessa/Jaime Nogueira Pinto, Introdução à Política, Volume II (O Poder, o Estado e a Classe Política),  
Editorial Verbo, 2001, e Volume III (Ideologias, Regimes Políticos e Ordem Internacional), Editorial Verbo, 2002 
- Fernando  Loureiro Bastos, Ciência política: Guia de estudo, Lisboa, 1999. 
 - Gianfranco Pasquino, Curso de Ciência Política, Principia, Cascais, 2005; 
- Jorge Reis Novais, Teoria das Formas Políticas e dos Sistemas de Governo, AAFDL Editora, Lisboa, 2019 (2ª edição) 
- Luís Pereira Coutinho, Teoria dos Regimes Políticos – Lições de Ciência Política, AAFDL Editora, Lisboa, 2019 
- Miguel Nogueira de Brito, Lições de Introdução a Teoria da Constituição, AAFDL Editora, Lisboa, 2ª Edição,  2017  
 
 
Obras estrangeiras:  
- Ellen Grigsby, Analysing Politics, An Introduction to Political Science, Wadsworth Cengage Learning, 2009 
- Frank Bealy, The Blackwell Dictionary of Political Science, Oxford, 1999 
-  Robert E. Goodin, The Oxford Dictionary of Political Science, Oxford University Press, 2011 
- Vernon Bogdanor (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions, Oxford, 1997. 
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- N. Bobbio / N. Mateucci / G Pasquino (org.), Dicionário de política, trad. port., Brasília 1983. 
 


