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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

ELEMENTOS DA DISCIPLINA  

Docência: Mestre André Salgado de Matos 

Ano Letivo: 2018/2019 | 1.º Semestre | Disciplina Obrigatória 

Carga horária: 24 horas totais (por docente) | 5 ECTS 

Ensino: Integrado | Aulas Teórico-Práticas  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA  

No final do curso, os alunos deverão ter atingido uma compreensão avançada:  

a) Da relevância valorativa dos princípios da actividade administrativa no Estado de direito material.  

b) Do conteúdo, do alcance e dos termos das inter-relações mútuas dos princípios da actividade 

administrativa, à luz dos correntes dados constitucionais, legais e jurisprudenciais e doutrinais. 

c) Do modo como os princípios da actividade administrativa se projectam, ainda que de forma não explícita, 

no direito da actividade administrativa em geral.  

d) Das funções e das posições dos princípios da actividade administrativa no sistema de direito 

administrativo 

Esta compreensão deverá apetrechar os alunos para uma abordagem do direito vigente que ultrapasse a 

mera exegese dos textos constitucionais e legais e lhes permita atingir um nível mais elevado de 

normatividade capaz de gerar não apenas soluções para casos duvidosos, mas também um acréscimo de 

justiça nas soluções já imediatamente aparentes no sistema. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

1. Princípios da actividade administrativa e justiça na administração: os princípios da actividade 

administrativa como instrumentos da realização do Estado de direito material  

2. Princípios da actividade administrativa e princípios do Estado de direito democrático 

3. Princípios da actividade administrativa, controlo jurisdicional da administração pública e separação de 

poderes 

4. O princípio da legalidade 

5. O princípio da prossecução do interesse público 

6. O princípio do respeito pelas posições jurídicas subjectivas dos particulares 

7. O princípio da proporcionalidade  

8. O princípio da imparcialidade  

9. O princípio da boa fé  

10. O princípio da tutela da confiança  
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11. O princípio da igualdade  

12. O princípio da justiça  

13. Velhos e novos princípios da actividade administrativa no Código do Procedimento Administrativo de 

2015  

14. Influência dos direitos administrativos especiais na formação de princípios gerais da actividade 

administrativa  

15. Os princípios da actividade administrativa no sistema de direito administrativo  

 

DEMONSTRAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E OS OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Os conteúdos do ponto 1, 2 e 3 envolvem um enquadramento global dos princípios da actividade 

administrativa no seu contexto histórico, filosófico, político e constitucional, que permitirá aos alunos atingir 

uma compreensão avançada da sua relevância valorativa no Estado de direito material. 

Os conteúdos dos pontos 4-13 abrangem o tratamento de todos os princípios da actividade administrativa 

com uma profundidade que permitirá aos alunos atingir uma compreensão avançada dos seus conteúdo, 

alcance e inter-relações, à luz dos dados constitucionais, legais, jurisprudenciais e doutrinais, bem como 

do modo como se projectam no direito da actividade administrativa.  

Os conteúdos dos pontos 14-15 implicam uma consideração dos princípios da actividade administrativa no 

contexto global do sistema de direito administrativo que permitirá aos alunos atingir uma compreensão 

avançada das suas funções e posições naquele sistema. 

Todos os conteúdos contribuem para o objectivo final global de atingir um nível mais elevado de 

normatividade capaz de gerar soluções para casos duvidosos e um acréscimo de justiça das soluções já 

aparentes no sistema. 

 

MÉTODO DE ENSINO E DE AVALIAÇÃO  

A leccionação das aulas compreenderá breves exposições do docente e debates acerca de textos 

normativos, jurisprudenciais e doutrinais relativos a pontos de matéria previamente indicados, bem como a 

resolução de hipóteses. Durante as aulas, os alunos são encorajados a suscitar novos assuntos de 

discussão e reflexões críticas acerca dos assuntos em consideração. O programa da disciplina não 

pretende esgotar todo o seu objecto (o que seria impossível), antes indicando tópicos da matéria relevantes 

para a consecução dos objectivos visados; o conteúdo das aulas é portanto flexível, podendo cada um dos 

tópicos ser mais ou menos desenvolvido consoante o interesse despertado e os caminhos explorados 

durante a discussão, bem como a discussão ser alargada a outros tópicos, conexos ou não, que sejam 

sugeridos pelos alunos em função dos seus interesses ou experiência particulares. O docente assegura 

sempre a orientação dos debates no sentido da consecução dos objectivos de aprendizagem visados. 

A avaliação consta de um trabalho final obrigatório realizado sob orientação do docente. Só podem 

apresentar o trabalho final os alunos que tenham tido o número mínimo de presenças nas aulas exigido 

regulamentarmente. 

Não é atribuída uma classificação de avaliação contínua, mas o docente comunica aos alunos uma 

apreciação quantitativa individual acerca da sua prestação nas aulas A assiduidade e a participação dos 

alunos são ponderadas na classificação final do trabalho se tal conduzir a uma classificação final superior. 

Não há lugar a testes ou exames escritos nem a chamadas ou exames orais, obrigatórios ou facultativos. 
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DEMONSTRAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE O MÉTODO DE ENSINO E OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA 
DISCIPLINA  

As exposições e os debates acerca de cada um dos princípios visam a consecução dos Objectivos a) e b). 

Em particular, a análise de espécies jurisprudenciais reais permite ilustrar o modo como os princípios da 

actividade administrativa se projectam (ou podem projectar) na resolução de casos concretos, assim 

visando a consecução do objectivo c). 

A abordagem tópica de problemas suscitados pelos princípios fundamentais da actividade administrativa, 

bem como a abertura a temas não predefinidos sugeridos pelos alunos, permite salientar a infinita variedade 

das suas possíveis aplicações práticas, bem como identificar as possíveis rotas de colisão entre vários 

princípios, assim visando a consecução dos Objectivos a) e b).  

A orientação dos debates pelo docente assegura que estes facilitem a formação de conclusões que 

transcendem cada um dos princípios, ascendendo à identificação das funções e das posições dos princípios 

da actividade administrativa no sistema de direito administrativo, assim visando a consecução do Objectivo 

d). 

No seu conjunto, a metodologia adoptada visa a consecução do objectivo geral de apetrechar os alunos 

para uma abordagem do direito vigente que ultrapasse a mera exegese dos textos constitucionais e legais 

e lhes permita atingir um nível mais elevado de normatividade capaz de gerar não apenas soluções para 

casos duvidosos, mas também um acréscimo de justiça nas soluções já imediatamente aparentes no 

sistema. 

 

PLANO DE AULAS  

1. 0:30 hora 

2. 0:30 hora 

3. 0:30 horas 

4. 4 horas 

5. 3 horas 

6. 0:30 hora 

7. 3 horas 

8. 3 horas 

9. 0:30 hora 

10. 2 horas  

11. 3 horas  

12. 0:30 hora 

13. 1 hora 

14. 1 horas 

15. 1 hora 

 

LEGISLAÇÃO  

Constituição da República Portuguesa 

Código do Procedimento Administrativo 
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A bibliografia será complementada com indicações dadas no Syllabus e nas aulas. 


