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Homem

Modelos de organização política
que têm evoluído ao longo do tempo

Animal social – vivência em 
sociedade

Animal político 
(Aristóteles)

Modelos de organização política 

mais antigos

CLÃ – grupo de indivíduos unidos por parentesco e 

linhagem, definidos pela descendência de um 

ancestral comum.

GENS – união política de vários clãs sob uma 

autoridade comum.

TRIBO – agrupamento de várias gens.

CIDADES-ESTADO – cidades que controlavam, 

em exclusivo, uma determinada região.



MODELOS DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA

PÓLIS GREGA

ABSOLUTISMO

SISTEMA FEUDAL

Sistema de governo de democracia directa – poder 

reside no povo – «incompleto», pois o direito de 

cidadania apenas abrange uma minoria da 

população.

Monarquias nacionais centralizadas: o poder 

centralizador e autoritário do rei era legitimado por 

Deus - «direito divino».

Os senhores feudais detêm o poder no interior do 

seu feudo, na maioria dos casos, o rei é apenas o 

mais poderoso dos senhores feudais – poder está 

fracamente centralizado.

Outras fontes de legitimação do poder:

- Fins que justificam os meios (Maquiavel)

- Natureza humana (Hobbes)



ORIGEM

REGIME DEMOCRÁTICO

O desenvolvimento do capitalismo e transformações a nível 

cultural (Iluminismo) contribuíram para alterar a visão da 

sociedade e estiveram na origem das revoluções liberais 

(Revolução Francesa) que instauraram os regimes 

democráticos.

CARACTERÍSTICAS Consagra:
- a igualdade jurídica dos cidadãos perante a lei

- a separação dos poderes (legislativo, executivo e 

judicial)

- a garantia dos direitos e liberdades dos indivíduos

- o princípio da soberania (poder reside no povo)

- o sistema representativo como princípio base a adoptar 

no funcionamento da democracia



REGIME DEMOCRÁTICO

DEMOCRACIA
Construída, aperfeiçoada ao longo do tempo

- Alargamento dos direitos aos domínios económico, social e cultural

-Pluralismo político

-Respeito pelos Direitos Humanos

- Extensão do direito de voto (sufrágio universal)

Este 

aperfeiçoamento 

deveu-se

Utopistas românticos

Movimento sindical e político



DEMOCRACIA NA SOCIEDADE ACTUAL

Novos movimentos sociais

Novas formas de participação política, mais 

informais, formas de acção 

diversificada, composição social 

heterogénea, etc.

- Movimentos nacionalistas

- Movimentos em prol dos direitos e das liberdades

Apesar da crescente importância dos regimes democráticos

Regista-se um enfraquecimento da 

participação política dos cidadãos nos 

processos eleitorais e na vida dos partidos

(não põem em causa a democracia, deixam 

de acreditar nos políticos e governos).



O REGIME DEMOCRÁTICO PORTUGUÊS

ANOS ACONTECIMENTOS CONSTITUIÇÃO

1820 Revolução Liberal -

1822 Aprovada a primeira Constituição portuguesa Constituição de1822

1823-28 Retrocesso do processo de liberalização Carta Constitucional de 

1826

1828-34 Restauração regime absoluto -

1834-1842 Reposta a Carta Constitucional

Aprovação de uma nova Constituição Constituição de 1836

1842-1910 Vigorou a Carta Constitucional Carta Constitucional

1910-11 Implantação da República e aprovação de uma 

nova Constituição

Constituição de 1911

1926 Revolta militar que instituiu uma ditadura

1933 Aprovação de uma nova Constituição Constituição de 1933

1974 25 de Abril e restauração da democracia Constituição de 1976



CONSTITUIÇÕES PORTUGUESAS

1822 Princípio da soberania nacional

Rei o mais alto dirigente

Carta 

Constitucional

1826

1836

1911

1933

Compromisso entre os ideais liberais e as prerrogativas

reais, conferindo ao rei o poder moderador

Compromisso entre as teses liberais da Constituição de 1822 

e as teses mais conservadoras da Carta Constitucional

Retorno aos princípios liberais: sufrágio directo na eleição 

do Parlamento, soberania da Nação e separação dos poderes

(legislativo, executivo e judicial) – democracia parlamentar 

Estado unitário e corporativo com quatro órgãos de soberania –

Presidente da República, Governo, Assembleia Nacional (eleita por

sufrágio directo) e Tribunais. As liberdades e os direitos individuais

consagrados na Constituição dependiam de leis especiais que os 

regulavam e que, muitas vezes, os contradiziam



CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA DE 1976

Restauração dos direitos e das liberdades fundamentais  dos

cidadãos e de um regime democrático.

Consagrou:

- os direitos, as liberdades e garantias dos cidadãos 

- a soberania popular

- o reconhecimento do pluripartidarismo

- a separação dos poderes

O texto constitucional já incorporou várias revisões, 

ordinárias e extraordinárias, tendo em vista a sua adaptação 

às transformações, económicas, sociais e políticas.



OS DIREITOS HUMANOS NAS SOCIEDADES ACTUAIS

Mais tarde, acrescenta uma nova perspectiva aos direitos 

humanos – DIREITOS COLECTIVOS

ONU (Organização das Nações Unidas)
- Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) reúne direitos civis, 

políticos, económicos e sociais

Direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade 

ambiental, ao usufruto do património comum da 

humanidade, etc.

ONU tem codificado os direitos humanos, tentando que estes passem a 

ter uma obrigatoriedade jurídica.



UNICEF (ajudar crianças)

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)

ACNUR – Alto Comissariado da ONU para os Refugiados

PNUD – Programa da ONU para o Desenvolvimento

Capacetes Azuis – Forças de Manutenção da Paz da ONU

Organizações dependentes da ONU

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE DEFESA 

DOS DIREITOS HUMANOS

Organizações não governamentais

Cruz Vermelha

Amnistia Internacional

Médicos sem Fronteiras

AMI (Assistência Médica Internacional) e Oikos – organizações 

portuguesas


