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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

INTRODUÇÃO À POLÍTICA SOCIAL 

INTRODUCTION TO SOCIAL POLICY 

 

4 ECTS 

 
 

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 / 1st Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Francisco José do Nascimento Branco (Regente) 

Paula Nobre de Deus 
 

 

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)                

  

A Política Social abrange um campo de estudo nuclear para a formação em Serviço Social.   

A revisão reflexiva sobre diferentes perspetivas em torno dos modernos sistemas de bem-

estar social (social welfare systems) bem como dos seus modos de produção, antecedentes 

e itinerário histórico revela-se essencial para a compreensão do papel social e funções que 

os Assistentes Sociais vêm exercendo na sociedade contemporânea. 

Por outro lado, na sua realidade institucional atual, os Assistentes Sociais exercem 

predominantemente a sua ação profissional no quadro de organizações públicas e 

privadas de administração de políticas sociais. Deste modo, o estudo das tendências e 

linhas de força que atravessam as políticas sociais contemporâneas, revela-se essencial à 

compreensão do quadro institucional de exercício da profissão, ao conhecimento dos 
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recursos e estratégias disponíveis para o atendimento às necessidades humanas e sociais, 

ao equacionamento dos efeitos produzidos na vida dos indivíduos e famílias. 

A unidade curricular de Política Social I apresenta-se assim como uma disciplina de 

introdução aos grandes temas e questões da Política Social, articulando-se com a UC de 

Política Social em Portugal e na União Europeia (lecionada no 2º semestre) que privilegiará 

as questões da política social em Portugal e no quadro europeu. 

Conhecimentos a alcançar na UC: 

▪ Distinguir as principais formas de definição da política social enquanto disciplina e 

caracterizar as dificuldades de que se reveste a sua conceptualização. 

▪ Identificar e conhecer as principais dimensões normativas e perspetivas em política 

social 

▪ Conhecer e caracterizar a estrutura e modos de produção social do bem-estar nas 

sociedades modernas 

▪ Caracterizar os principais marcos e características do processo de formação do 

Estado de Bem-Estar Social, conhecer os seus fundamentos basilares e formas de 

intervenção bem como os principais regimes de Estado-providência no contexto 

europeu 

▪ Identificar e caracterizar as principais manifestações da crise do Estado-providência 

e as tendências de reestruturação dos mecanismos sociais e institucionais do social 

welfare 

▪ Caracterizar o contexto económico e social da nova questão social e conhecer as 

perspetivas atuais quanto ao futuro do Estado de Bem-Estar Social e dos direitos 

sociais 

▪ Contribuir para o desenvolvimento de competências no âmbito da intervenção do 

Serviço Social no âmbito da Política Social com particular destaque para as 

possibilidades e métodos de influência das políticas sociais. 

 

Acquired knowledge: 

▪ To distinguish the most relevant proposals of social policy definition as a scientific field 

and to characterize the difficulties of its conceptualization 

▪ To identify and understand the main normative dimensions and perspectives in social 

policy 

▪ To know and characterize the welfare structure and social production means in modern 

societies 

▪ To characterize the main landmarks of the development of welfare state and to 

understand its core principles and ways of action, as well as the main welfare regimes in 

Europe 

▪ To identify and characterize evidence of welfare state crisis and re-structuration trends in 

institutional and social mechanisms of the welfare system 
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▪ To characterize the social and economic context of the new social question and to know 

present perspectives on the future of the welfare state and of social rights. 

▪ To contribute to the development of students' competences within the framework of Social 

Work intervention within the scope of Social Policy, with particular emphasis on the 

possibilities and methods of influence of social policies (policy practice). 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Política Social e Sistemas de Bem-Estar Social: Conceitos e Perspetivas 

1.1 Uma aproximação ao conceito de Política Social enquanto disciplina académica e 

ao campo e métodos de intervenção da Política Social no contexto das Políticas 

Públicas 

1.2 Política Social: valores e perspetivas  

1.3 A Política Social e os modos de produção do bem-estar social: o Estado, o 

Mercado, o Sector Voluntário e o Sector Informal 

2. O Modelo Social Europeu e os Regimes de Estado-providência 

2.1 Estado-providência: antecedentes e itinerário 

2.2 Estado-providência: instrumentos e funções 

2.3 A diversidade de regimes de Estado-providência 

2.4 Crise, reformas e futuro do Estado-providência na Europa 

3. Transformações e Desafios Societários e Políticas Social 

3.1 Pobreza, Exclusão Social e Política Social 

3.2 Imigração, Diversidade e Política Social 

3.3 Género e Política Social 

3.4 Transformação das Estruturas Familiares e Política Social 

3.5 Envelhecimento Demográfico e Política Social 

4. Políticas Sociais: definição, administração e execução  

4.1 O processo sociopolítico de definição das políticas sociais 

4.2 Política Social e Serviço Social 

 

1. Social policy and the welfare systems: concepts and perspectives; 

1.1. An approach to the concept of social policy as an academic discipline and to the field 

and intervention methods of social policy in the context of public policies 

1.2. Social policy; values and perspectives 

1.3. Social policy and welfare production means: state, market, the voluntary sector and 

the informal sector 
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2. The European welfare model and the welfare state regimes 

2.1. Welfare state: background and pathway 

2.2. Welfare state: tools and functions 

2.3. Welfare state: diversity of regimes 

2.4. Crisis, reform and future of European welfare state 

3.  Transformations and Societary Challenges and Social Policy 

3.1. Poverty, Social Exclusion and Social Policy 

3.2. Immigration, Diversity and Social Policy 

3.3. Gender and Social Policy 

3.4. Transformation of Family Structures and Social Policy 

3.5. Demographic Ageing and Social Policy 

4. Social policies: definition, management and execution 

4.1. The sociopolitical process of definition of social policies 

4.2. Social policy and social work 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Uma primeira estratégia combina a exploração teórica dos diferentes módulos temáticos 

do programa e a exploração complementar dos diferentes assuntos desenvolvidos nas 

aulas visando a apropriação da informação e reflexão desenvolvida, tendo em vista reduzir 

o hiato entre o que se pretende ensinar e aquilo que os estudantes aprendem. Neste 

plano recorrer-se-á, em articulação com o trabalho autónomo dos estudantes, à realização 

de questões síntese, exercícios de sistematização e de desenvolvimento da capacidade de 

reflexão sobre as matérias bem como debates enquanto estratégia pedagógica de 

clarificação e apropriação de diferentes perspetivas e conceções. 

No contexto das aulas serão apresentadas orientações para o trabalho autónomo 

traduzido em leituras, questões síntese de aprofundamento, pesquisa e consulta. 

A unidade curricular conta ainda com orientação tutorial, garantindo um 

acompanhamento pedagógico mais personalizado do percurso de aprendizagem do aluno. 

A disciplina está igualmente organizada na complementaridade entre tempos de contacto 

e trabalho autónomo, requerendo-se que os estudantes dediquem os tempos previstos a 

trabalhos de preparação e aprofundamento das matérias versadas. Para este efeito será 

realizada uma programação específica de cada sessão teórica e prática e serão dadas 

indicações orientadoras para o trabalho autónomo. 

Na pedagogia adotada articular-se-á não só a informação e contacto com as diferentes 

perspetivas em presença (lógica de construção de referenciais) mas também uma 
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abordagem a partir das perceções e representações dos estudantes (lógica de 

desconstrução de representações leigas). 

Serão disponibilizados aos alunos referências bibliográficas selecionados por unidade 

temática, bem como documentação diversa com recurso à plataforma digital Moodle. 

A avaliação rege-se pelo Regulamento Geral dos Cursos de Licenciatura da FCH – 

Título IV: Avaliação de Conhecimentos.  

Elementos de Avaliação e sua ponderação: 

▪ 40% - 1ª Frequência (No final do Ponto 2 do programa) 

▪ 30 % - Trabalho de Grupo (data limite de entrega: data da última aula); 

▪ 30 % - 2ª Frequência (Janeiro de 2023, em data e hora a definir).  

▪ A participação direta, incluindo trabalhos realizados nas aulas, é considerado como 

elemento de valorização suplementar da classificação, num valor máximo de 2 

valores. 

É condição de aprovação em avaliação contínua a obtenção de uma classificação média 

nas frequências igual ou superior a 8 valores; 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

 

Lectures are mainly based on the theoretical exploration of the different thematic modules of 

the syllabus, in articulation with complimentary exploitation of the different subjects developed 

in lectures, through text reading and analysis. Linked with this strategy, it will be privileged the 

understanding of the information and reflection developed in lectures, in order to reduce the 

gap between teaching and learning activities. At this level, in combination with the autonomous 

work, we will respond to summing up question, will do exercises, among others.  

During lectures guidelines for the autonomous work will be given, in terms of readings, summing 

up questions, research and so forth. 

There will be also tutorials available to support students’ learning processes. 

To each thematic unit, a list of bibliographical references will be made available. 

Evaluation of the unit follows the general rules for the faculty. 

Assignments and its value: 

▪ 30 % - group work (deadline last class of the semester); 

▪ 40 % - intermediate teste (at the end of the point 2. of syllabus) 

▪ 30 % - test (January 2023, date and time to be announced 

▪ Participation will value the final assessment up to 2 points. 

▪  For approval, students must score at least an average of 8/20 in the tests; 

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of 

zero (0) will be awarded for the assignment. 
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8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

 

Obras e artigos base (Main references)  

▪ Branco, F. J. D. N. (2017). O Serviço Social como elemento substantivo de efetivação 

da Política Social. Em Ética Aplicada: Proteção Social (pp. 49-72). Edições 70. 

▪ Branco, F. J. D. N., & Carrilho, R. (2018). A participação política dos assistentes sociais 

em Portugal. In II Congresso Ibero-Americano de Intervenção Social: Direitos Sociais e 

Exclusão (2 ed., pp. 281-292). Lema d'Origem. http://hdl.handle.net/10400.14/33115 

▪ Carreira da Silva, F. (2013). O Futuro do Estado Social. Lisboa: Fundação Francisco 

Manuel dos Santos. 

▪ Pereirinha, J. (2008). Política Social: Formas de Actuação no Contexto Europeu. Lisboa: 

Universidade Aberta. 

Outras Referências (Complementary references) 

▪ Adão e Silva, P. (2002). "O modelo de welfare da Europa do Sul – Reflexões sobre a 

utilidade do conceito", Sociologia, Problemas e Práticas, 38: 25-59. 

▪ Alcock, P. (1998). Social Policy in Britain. Londres: Mcmillan Press. 

▪ Alcook, P., Haux, T., May, M. (2016). The Student’s Companino to Social Policy, 5ª 

edição, West Sussex: Wiley Blackwell. 

▪ Baldock, J., Mitton, L., Manning, N., & Vickerstaff, S. (2012). Social Policy. Oxford: 

Oxford University Press. 

▪ Banks, S. (1999). “The social professions and social policy: proactive or reactive?”. 

Journal of European Social Work 3 /1999 

▪ Carmo, R. & Barata, A. (2014), Estado Social – De Todos Para Todos, Lisboa, Tinta da 

China. 

▪ Esping-Andersen, G. (1990), The Tree Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, 

Polity Press. 

▪ Evers, A. (1990). Shifts in the Welfare Mix – Introducing a New Approach for the 

Study of Transformations in Welfare and Social Policy, in: Adalbert Evers und 

Helmut Wintersberger (eds.) Shifts in the Welfare Mix. Their Impact on Work, Social 

Services and Welfare Policies. Frankfurt a.M. und Boulder, Colorado, pp 7-30. 

▪ Ferrera, M., Hemerijck, A. e Rhodes, M. (2000). “O Futuro do Estado-Providência 

Europeu”, in Ferrera, Maurizio et. al, O Futuro do Europa Social, Oeiras, Celta: 99-109  

▪ Gal, J. E Weiss-Gal, I (2013). Social Workers Affecting Social Policy: An internacipnal 

perspective. Bristol: Policy Press. 
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▪ George, V. and Taylor-Gooby, P. (1996). “The Future of the Welfare State”, in George, 

V. and Taylor-Gooby, P. European Welfare Policy. Squaring the Welfare Circle. Londres: 

MacMillan:1-30. 

▪ Hill, M. (2003). Understanding Social Policy (7 ed.). Oxford: Blackwell. 

▪ Lister, R. (2010), Understanding Theories ans Concepts in Social Policy, Bristol: 

Polity Press. 

▪ Rosanvallon, P. (1981) A crise do Estado Providência, Lisboa: Publicações Europa-

América. 

▪ Rosanvallon, P. (1998) A Nova Questão Social, Brasília: Instituto Teotónio Vilela. 

▪ Rocha, C. (2007). Essentials of the Planning Process In C. Rocha (Ed.), Essentials of 

Social Work Policy Practice (pp. 15-26). New Jersey: Wiley. 

▪ Silva, P. (2002) O Modelo de Welfare da Europa do Sul. Reflexões sobre a utilidade do  

conceito, Sociologia, Problemas e Prática. 34, pp. 25-59. 

▪ Titmuss, R. (1974), “What is Social Policy”, in Abel-Smith, B. & Titmuss, K. (Ed.) Social 

Policy, Londres: George Allen&Unwin. 

▪ Wyvers, N. (1991). Policy-Practice in Social Work: Models and Issues. Journal of Social 

Work Education, 27 ,3. pp 241-50. 

Obras de referência (companion): 

▪ Alcock, P., Erskine, A., & May, M. (Eds.). (1998). The Blackwell Dictionary of Social Policy. 

Oxford: Blackwell. 

Sítios na internet (websites): 

▪ Spicker, P. An Introduction to Social Policy: http://spicker.uk/social-policy/ 

▪ Website The Student’s Companion to Social Policy 

▪ OCDE, Social Expanditure Databse: 

http://www.oecd.org/social/expenditure.htm 
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