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CONTEÚDOS

AULAS PREVISTAS

O Poder Político e o Estado
O conceito de Estado
Diversidade das configurações do Estado na história
O Estado Europeu moderno

O Constitucionalismo Liberal e os Direitos do Homem e do Cidadão
Os ideais das Revoluções Americana e Francesa e as declarações dos
direitos do homem e do cidadão
Os novos ideais na Constituição portuguesa de 1822
As Ideias Políticas no
Quadro do Estado
Moderno

A evolução da cidadania num sentido democrático e social

1º Período
54 Aulas

As ideologias políticas
Direita e Esquerda: origem e sentido da dicotomia
As principais correntes ideológicas

A reflexão contemporânea sobre as funções e a extensão do
Estado
Direitos individuais e Estado mínimo
Prioridade da justiça e igualdade democrática

Regimes políticos democráticos e não democráticos
Totalitarismos e autoritarismos
O Estado de direito democrático
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Sistemas de Governo na atualidade
A Constituição e o sistema de governo
Tipos de sistemas de governo

A relação dos cidadãos com a política
Questões relativas à
Organização do Estado

A participação política
Os partidos políticos e os movimentos sociais
Os sistemas eleitorais

2º Período
42 Aulas

O sistema político em Portugal
O caso português de transição para a democracia
As instituições da democracia portuguesa
A evolução do sistema partidário português em democracia
A democracia portuguesa no contexto internacional
A democracia portuguesa e a União Europeia
As relações internacionais da democracia portuguesa

A União Europeia: um sistema político sui generis
O nascimento do projeto de integração europeia. Os tratados e a
Temas/Problemas políticos
do mundo
Contemporâneo

evolução da integração europeia: da Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço (CECA) à União Europeia
As instituições da União Europeia e o seu funcionamento
A União Europeia e os cidadãos europeus

3º Período
34 Aulas

A diversidade cultural: o fim do Estado nação homogéneo
As sociedades contemporâneas
Sociedades pluralistas: minorias étnicas, minorias nacionais, outras
minorias
Legislação europeia sobre minorias
Portugal: país de emigrantes e de imigrantes
O multiculturalismo e os limites da tolerância
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Globalização e governança global
A globalização na pós-Guerra Fria
Governança Global – Instituições e documentos para uma
Governança global
As Nações Unidas e a sua reforma.
O Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio.
Novos movimentos sociais transnacionais anti-globalização

Guerra e terrorismo
Políticas de prevenção
Conceções tradicionais sobre a guerra.
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
O terrorismo em contexto democrático
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