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PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO  

 

ELEMENTOS DA DISCIPLINA 

Equipa docente: Filipa Urbano Calvão / Tiago Macieirinha 

Ano letivo: 2020/2021 | 2.º semestre | Disciplina Obrigatória 

Carga horária: 24 h | […] ECTS 

Tipo de ensino: Aulas Teórico-Práticas 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA  

(máx.1000 caracteres) 

- Aprofundar os conhecimentos dos estudantes quanto à atividade procedimental da 

Administração Pública, quer numa perspetiva teórico-dogmática, quer numa perspetiva 

prática;  

- Dotar os estudantes do conhecimento sobre as tendências recentes da atividade 

procedimental da Administração Pública, promovendo o estudo dos desafios colocados 

pela interação entre os diferentes sujeitos jurídicos no âmbito de procedimentos 

complexos e conexos, bem como no contexto dos procedimentos multinível. 

(max. 1000 characters) 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Enquadramento e perspetiva funcional do procedimento administrativo. Novas 

tendências da atividade procedimental da Administração Pública, destacando-se a 

interação entre os diferentes sujeitos jurídicos nos procedimentos administrativos 

complexos, conexos e multinível.  

O reflexo dos princípios que regem a atividade administrativa, em especial dos princípios 

da simplificação procedimental e da administração pública eletrónica, no regime geral 

do procedimento administrativo. Análise de alguns dos institutos jurídicos mais recentes 

no plano procedimental, bem como de outros institutos com pertinência no regime legal 

procedimental. 

Os diferentes tipos de procedimentos administrativos e respetiva correlação. 

(máx.1000 caracteres) 
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DEMONSTRAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E 

OS OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

O aprofundamento dos conhecimentos sobre a atividade procedimental da 

Administração Pública, em especial das suas tendências recentes de resposta à 

necessidade de simplificação e eficiência, pressupõe o enquadramento inicial e o 

enfoque na perspetiva funcional do procedimento administrativo, bem como na 

interação entre os diferentes sujeitos jurídicos, com específico destaque para os 

procedimentos complexos, conexos e os multinível. Subsequentemente, analisa-se o 

reflexo de tais tendências principiológicas no regime geral do procedimento 

administrativo, seguindo-se a análise de institutos jurídicos mais recentes. Conclui-se 

com o estudo dos diferentes tipos de procedimentos administrativos e respetiva 

correlação, assim como de outros institutos jurídicos com especial pertinência no regime 

legal procedimental. 

(máx.1000 caracteres) 

 

 

MÉTODO DE ENSINO E DE AVALIAÇÃO 

(máx.1000 caracteres) 

Utilização combinada dos seguintes métodos: método expositivo (apresentação das 

matérias em aula pelo docente) e método interrogativo (apresentação da matéria 

através da colocação de questões aos alunos e de debate, promovendo a sua 

participação ativa nas aulas). 

A avaliação compreende a elaboração de um trabalho escrito sobre um tema específico, 

sendo ainda relevante a participação durante as aulas.  

 

PLANO DE AULAS 

1. O procedimento administrativo geral: enquadramento e perspetiva funcional 

2. Sujeitos jurídicos na relação administrativa procedimental 

3. Regime geral do procedimento administrativo 

3.1. Fases do procedimento  

3.2. Regras comuns de tramitação procedimental: em especial, a tramitação 

eletrónica, as notificações e os prazos 

3.3. Os novos institutos jurídicos no procedimento administrativo: acordos 

endoprocedimentais; auxílio administrativo; conferência procedimental 

4. Regimes especiais do procedimento administrativo: procedimento do 

regulamento administrativo e do ato administrativo; procedimentos de segundo 

grau; procedimento de execução do ato administrativo 
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5. Outros institutos jurídicos: medidas provisórias e alternativas legais à decisão 

administrativa procedimentalizada 

 

LEGISLAÇÃO 

(máx.1000 caracteres) 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, alterado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro  

 

BIBLIOGRAFIA SELECIONADA 

(máx.1000 caracteres) 

C. Amado Gomes/ A. Fernanda Neves/Tiago Serrão(coord.), Comentários ao Novo ao 

Código do Procedimento Administrativo, I e II, AAFDL 2016; D. Freitas do Amaral, Curso 

de Direito Administrativo, II, 3.ª ed., Almedina, 2016; Fausto de Quadros/Sérvulo 

Correia/ Rui Machete/ Vieira de Andrade/ M.G. Dias Garcia/ Aroso de Almeida/ A.Políbio 

Henriques/ J.Miguel Sardinha, Comentários à revisão do Código do Procedimento 

Administrativo, Almedina 2016; J. Caupers/ V. Eiró, Introdução ao Direito Administrativo, 

12.ª ed., Âncora 2016; M. Aroso de Almeida, Teoria Geral do Direito Administrativo,6.ª 

ed., Almedina 2020; Paulo Otero, Direito do Procedimento Administrativo, I, Almedina 

2016; Sousa Pinheiro/ Tiago Serrão/ Marco Caldeira/ J. Duarte Coimbra, Questões 

Fundamentais para a aplicação do CPA, AAFDL 2016; Rui Machete/ Luís 

Fábrica/Salgado de Matos(coord.), O Novo Projeto de Revisão do Código do 

Procedimento Administrativo, UCE, Lisboa 2013 

 


