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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 5 ECTS 

SOCIAL POLICIES ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Serviço Social / 1.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Social Work / 1.º Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

João Gonçalves 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

1. Conhecer os conteúdos teóricos e práticos que suportam o quadro concetual da 

gestão de políticas sociais. 

2. Identificar e analisar os aspetos mais relevantes na formulação e desenvolvimento 

de políticas sociais e da sua gestão no quadro das entidades do terceiro setor.  

3. Avaliar a adequação e eficácia de políticas sociais e da sua gestão. 

 

1. Understanding the theoretical and practical contents that support the concepts of social 

policy management. 

2. Identifying and analysing the most important aspects in formulating and developing 

social policies and their management in the framework of third sector bodies.  
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3. Evaluating the suitability and effectiveness of social policies and their management. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Administração e gestão de políticas sociais – aspetos evolutivos e concetuais 

1.1 A gestão social 

1.1.1 Elementos introdutórios  

1.1.2 Critérios relevantes 

1.1.2.1 Eficácia 

1.1.2.2 Eficiência 

1.1.2.3 Equidade 

1.1.2.4 Sustentabilidade 

1.1.3 Criação de valor público 

1.1.4 Processo integrado de aplicação de conhecimentos e práticas 

1.1.5 Investimento social e gestão social 

2. As organizações públicas e privadas na génese da gestão social 

2.1 Governação e atores 

2.2 Características, desafios e problemas da gestão  

2.3 O ciclo de gestão 

2.4 A intersetorialidade na gestão das políticas 

2.5. Contributo para a gestão de unidades de intervenção social 

 

1. Social policies administration and management  – evolution and concepts 

1.1 Social management 

1.1.1 Introductory elements  

1.1.2 Relevant criteria 

1.1.2.1 Effectiveness 

1.1.2.2 Efficiency 

1.1.2.3 Fairness 

1.1.2.4 Sustainability 

1.1.3 Creation of public value 

1.1.4 Integrated process of applying knowledge and practices 

1.1.5 Social investment and social management 

2. Public and private organisations at the root of social management 
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2.1 Governance and actors 

2.2 Management characteristics, challenges and problems  

2.3 The management cycle 

2.4 Intersectoral aspects in policy management 

2.5 Contribution to the management of social intervention centres 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Ensino: Aulas teóricas e práticas, incluindo sessões de participação, individual ou em 

grupo, dos alunos em discussões/debates de reflexão crítica sobre temáticas do programa 

da disciplina, previamente selecionadas. 

Avaliação: Avaliação contínua, incluindo um teste escrito de avaliação de conhecimentos 

de carácter individual, um trabalho a desenvolver em grupo e a participação nas aulas, 

sem prejuízo das disposições regulamentares em vigor. 

Ponderação para determinação da classificação final: Teste escrito 6; trabalho de grupo 3; 

participação nas aulas 1 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Teaching: Theoretical and practical lectures, including participation, individual or collective 

(working group), of students in discussions/debates on topics of critical reflection of the program 

of the discipline, previously selected. 

Evaluation: Continuous assessment, including an individual written test, a collective assignment 

(working group) and the participation in class, subject to the regulations in force. 

Weighting to determine the final classification: written test – 6; group work – 3; participation in 

class - 1. 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Azevedo, Carlos (2013). Manual de governo – o desafio da liderança nas 

organizações do terceiro setor em Portugal. Positivagenda – Edições Periódicas e 

Multimédia, Ldª 

▪ Cohen, E. e Franco, E. (1992). Evaluácion de proyectos sociales. Siglo Veintiuno, 

México 
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▪ Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21 st Century. H. Colllins 

▪ Fantova, F. (2005). Nuevos modelos de gestión social: calidad y excelência en las 

organizaciones sociales. Editorial CCS 

▪ Gonçalves, João (2017). Factores de sustentabilidade social e cultural das 

instituições de apoio a pessoas idosas em Portugal. Revista Gaudium Sciendi nº 11, 

UCP 

▪ Gonçalves, João (2017). Factores de sustentabilidade económica e financeira das 

instituições de apoio a pessoas idosas em Portugal. Revista Gaudium Sciendi nº 11, 

UCP  

▪ Gonçalves, João (2020). Instituições de apoio a pessoas idosas em Portugal – 

problemas e desafios atuais e futuros: estudo num município rural. In o Serviço 

social e a superação das desigualdades sociais. Atena editora: Paraná - Brasil 

▪ INE,IP (2018). Objetivos de desenvolvimento sustentável.  Lisboa - Portugal 

▪ Junqueira, Luciano (2004).  Intersectorial management of social policies and the 

third sector. Revista Saúde e Sociedade. V. 13, nº I. Universidade de S. Paulo. Brasil 

▪ Mokate, M.K. (1999). Eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Qué queremos decir? 

INDES 

▪ Mokate, M. K. e Savedra, J.J: (2006). Gerencia social: Un enfoque integral  para la 

gestión  de políticas y programas. INDES, Washington, D.C. 

▪ Kelly, G. e Muers, S. (2003). Creating public value: an analytic framework for public 

servisse reform. 

▪ Sulbrandt, J. (2001). Introducción a la gerencia social. Notas INDES, Washington 

▪ Teixeira, S. (2013). Gestão das Organizações. Escolar Editora, 3ª edição, Lisboa 

Outra bibliografia e / ou documentação a indicar ou a distribuir pelo docente 

Another bibliography and / or documentation to be indicated or distributed by the teacher 

 

 


