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Mudança de poder global, pressão sobre as democracias liberais, desafios à governança global, a 

transformação dos modelos económicos e do próprio tecido das sociedades, novos usos e usos 

indevidos da tecnologia, a crescente pegada ecológica da humanidade, as anunciadas transições 

digital e ecológica: o mundo pode estar no vértice de uma nova geopolítica e geoeconomia, aquilo que 

alguns autores já lhe chamam ‘a 4ª revolução industrial’. 

Neste contexto, como se posiciona a UE e que respostas está a encontrar face a essa mudança 

estrutural? Como funcionam as instituições europeias e de que modo Portugal interage com elas? Que 

oportunidades e desafios resultam desta relação? Como se integra e relaciona Portugal com as 

mudanças em curso no contexto da sua participação no processo de integração europeia? Como se 

pode posicionar face aos futuros possíveis? Que respostas estratégicas? Que contributo poderá 

oferecer ao processo de adaptação da própria UE neste contexto, e tendo em conta que assume a 

presidência do Conselho da UE neste semestre? 

Estas são algumas das questões estruturantes desta unidade curricular, que tem como objetivos 

principais partilhar e refletir uma leitura da UE através de Portugal, discutindo prospectivamente 

eventuais novos paradigmas. 
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Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit (fullname) 

 

 

4. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular 
Other academic staff and lecturing load in the curricular unit (1000 caracteres com espaços) 

 

 

5. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
(1000 caracteres com espaços) 

 



 

6. Conteúdos programáticos 
 

(1000 caracteres com espaços) 

 
 

7. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular 
(1000 caracteres com espaços) 

 
 

8. Metodologia de ensino (avaliação incluída) 
 

(1000 caracteres com espaços) 

 

Numa base dialógica, serão percorridos os principais marcos da história da integração de Portugal nas 

então Comunidades Europeias e, numa vertente teórico-prática, será explorado o posicionamento de 

Portugal nas dinâmicas da arquitetura institucional e da ordem jurídica da UE e debatidas as principais 

questões prospetivas do futuro da União e do papel de Portugal nessas temáticas. Neste sentido, serão 

desenhadas aulas teóricas e práticas, de discussão, análise e debate de textos e documentos 

relevantes, com base na bibliografia geral. 

Produtos de avaliação: 

1. Teste escrito, individual, sem consulta, duração de 1h30 

2. Ensaio escrito, desenvolvido por grupos de trabalho 

A avaliação final resulta da média ponderada dos seguintes elementos: 

1. Teste escrito (55%) 

2. Ensaio escrito e apresentação oral (35%) 

3. Assiduidade, interesse e participação do aluno nas aulas (10%) 

A apresentação analítica e dialógica do percurso histórico de Portugal na integração na dinâmica 

institucional, jurídica, económica e social da UE permite posicionar os alunos no espaço e no tempo, 

oferecendo ferramentas analíticas que permitem uma reflexão prospetiva entre a relação de Portugal e 

a UE, nos seus vários momentos históricos e nos desafios futuros. A dissecação das fontes, princípios e 

instituições existentes no quadro europeu, bem como a identificação do posicionamento de Portugal na 

geometria institucional e orgânica da UE permite aos alunos, prospectivamente, compreender, analisar 

e refletir sobre os limites, as barreiras, mas sobretudo sobre as oportunidades de Portugal na arena da 

UE, dos seus atores e das políticas. 

Introdução. Metodologia 
Parte I – Portugal e a UE. Questões fundamentais de uma opção estratégica 

1. A construção europeia – as razões seminais e os desafios na atualidade. 
a. A Europa do pós-guerra à reconstrução 

b. A estratégia 2020, 2030 e 2050. A 4ª revolução industrial, a dupla transição digital e 

ecológica e a nova ordem internacional. 

2. Portugal na UE. Uma leitura estratégica. 
a. A Economia Portuguesa nas vésperas da Adesão 
b. A adesão, o day-after e a década dourada 
c. Das condições de desenvolvimento e afirmação à ‘década perdida’ 
d. Portugal e a UE, 30 anos depois 

3. Portugal e a UE – o longo prazo 
 
Parte II – Portugal na UE: da teoria à prática 

1. Portugal na arquitetura jurídico-institucional da UE 
a. Fontes e princípios da ordem jurídica da UE; 
b. Representação e participação de Portugal nas instituições e órgãos da União. 

2. Portugal e a democracia, cidadania e representatividade na UE. 
a. A democracia e a representatividade na UE; 
b. Interação das cidadanias nacionais com a europeia. 

3. Portugal e a europeização da política 
a. A europeização; 
b. Os partidos políticos; 
c. A REPER. 
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A opção por aulas teóricas e práticas permite o desenvolvimento do pensamento crítico, analítico e de 
cariz prospetivo sobre os temas programáticos elegidos. A opção pela elaboração de um ensaio 
pretende convidar os alunos a explorar fontes, a gerir estas fontes e a pensar, criticamente, sobre elas, 
retirando conclusões e formulando juízos críticos. A entrega escrita final do ensaio é precedida de uma 
apresentação oral para colegas e docentes, em aula, pretendendo-se que os alunos partilhem com os 
colegas a sua análise e conclusões preliminares, integrando o resultado do debate tido em aula com 
sugestões e orientações dos colegas e dos docentes. O teste final escrito permite uma avaliação 
holística e sistemática dos conhecimentos adquiridos pelo aluno durante o semestre. 
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1 A FUC contém os campos habituais nos programas das Unidades Curriculares mas integra outros campos menos usuais e 

que assumem neste caso uma particular relevância. Assim chama-se a atenção para o especial cuidado que deve ser ponto 
no preenchimento dos campos 7 e 9, os quais são em grande medida aferidores da consistência da UC e do seu 
programa. 

 
2 Na impossibilidade de integrar toda a bibliografia deve procurar-se um equilíbrio entre obras de referência, abrangência do 
programa e dos seus módulos e atualidade da bibliografia (o que não exclui a inclusão de clássicos em função do programa e 
natureza da UC). 

• SETTEMBRI, Pierpaolo, “When is a group not a political group? the dissolution of the TDI group in the european 
parliament” in The Journal of Legislative Studies, 10:1, 2004, pp. 150-174 


