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Curso: Direito 

Grau ou Diploma: Licenciatura 

Ramo: Tronco comum 

Plano de estudos: Aviso n.º 9088/2019, de 23 de maio 

 

Docência: 

Docente(s) responsável(eis) pela unidade curricular: 
Prof.ª Doutora Maria João do Rosário Estorninho Pereira da Silva 

 

Outro(s) docente(s) da unidade curricular: 
Mestre Tiago Meneses Moutinho Macieirinha 
Mestre Raul José Relvas Ferraz Correia Moreira 

 

Idioma de ensino:  

Português 

 

Funcionamento:  

Aulas teóricas (zoom) e aulas práticas (presenciais) 

 

Objetivos de aprendizagem:  

Na disciplina de Organização e Procedimento Administrativo, os objetivos de aprendizagem consistem em compreender 
os problemas e desafios colocados à atividade administrativa na atualidade e suas implicações em termos de orgânica 
administrativa, sobretudo em tempos de pandemia de COVID-19, à luz de padrões de sustentabilidade, na busca do bem 
comum. Pretende-se que os estudantes conheçam os principais traços do regime jurídico-constitucional da 
Administração Pública portuguesa (em especial, os princípios constitucionais da organização administrativa) e se 
familiarizem com a estrutura orgânica da Administração Pública portuguesa e com os princípios gerais aplicáveis ao 
procedimento administrativo, tomando consciência da missão de serviço público a cargo da Administração Pública e dos 
seus agentes. 

 

Conteúdos programáticos:  

1. Aproximação ao universo da Organização Administrativa. Relação entre o modelo político-constitucional do 
Estado e a função administrativa. Bem comum, interesse público e necessidades coletivas, à luz do princípio 
da sustentabilidade. O princípio da separação de poderes e a função administrativa. Características da 
Organização Administrativa, do Estado Liberal aos nossos dias.  

2. Os princípios constitucionais da Organização Administrativa. A descentralização e a desconcentração 
administrativas. A europeização e a Organização Administrativa portuguesa. As sucessivas reformas 
administrativas.  

3. A Administração Pública em sentido orgânico e o exercício privado de funções públicas.  
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4. A Administração estadual. 

5. Institutos públicos. 

6. Setor empresarial do Estado. 

7. Associações Públicas. 

8. Autarquias Locais. 

9. O regime jurídico das pessoas coletivas públicas. Atribuições e competências. Delegação de poderes. 

10. Significado e relevância da procedimentalização da atividade administrativa. O Código do Procedimento 
Administrativo (Introdução) 

11. Princípios gerais aplicáveis ao procedimento administrativo. 

12. Cont. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

1. Através do ponto 1 do programa cumpre-se o primeiro objetivo da disciplina: levar os estudantes a compreender 
os problemas e desafios colocados à atividade administrativa na atualidade e suas implicações em termos de 
orgânica administrativa; 

2. Através do ponto 2 do programa cumpre-se o segundo objetivo da disciplina: levar os estudantes a conhecer os 
principais traços do regime jurídico-constitucional da Administração Pública portuguesa (em especial, os 
princípios constitucionais da organização administrativa); 

3. Nos pontos 3 a 9 do programa trata-se de assegurar que os estudantes se familiarizem com a estrutura orgânica 
da Administração Pública portuguesa e respetivo regime jurídico. 

4. Nos pontos 10 a 12 do programa aborda-se a questão do procedimento administrativo e respetivos princípios 
gerais. 

 

Método de ensino e avaliação: 

1. Aulas teóricas através da plataforma Zoom e aulas práticas presenciais. 

2. Avaliação contínua baseada em: assiduidade e participação nas aulas (teóricas e práticas); realização de 
exercícios no moodle; teste escrito de avaliação contínua. 

3. Exame escrito obrigatório. 

 

Demonstração da coerência entre o método de ensino e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

As aulas teóricas visam introduzir as diversas temáticas, problematizar e deixar pistas de reflexão e de estudo. 

Entre as aulas teóricas relativas a um determinado ponto do programa e a correspondente aula prática, os estudantes 
devem realizar estudo autónomo, seguindo as sugestões dadas na aula teórica (leitura de textos doutrinais, estudo de 
legislação, etc) 

Nas aulas práticas realizam-se exercícios de aplicação dos conhecimentos adquiridos (por exemplo, análise de estatutos 
orgânicos de entidades administrativas, questionários e casos práticos). 
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Bibliografia: 

MARCELO REBELO DE SOUSA/ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo I, 3ª ed., reimp., Dom 

Quixote, Lisboa, 2008. 

MARIA JOÃO ESTORNINHO/TIAGO MACIEIRINHA, Direito da Saúde, UCP, 2013. 

MARIA JOÃO ESTORNINHO, A fuga para o direito privado, Almedina, 1996. 

DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. I, 4.ª ed., Almedina, Coimbra, 2015 (reimpr. 2021).  

JOÃO CAUPERS/VERA EIRÓ, Introdução ao Direito Administrativo, 12.ª ed., Âncora, Lisboa, 2016. 

 

NB. Outras indicações serão dadas nas aulas. 

 

Legislação: 

Constituição da República Portuguesa 

Lei Orgânica do Governo 

Lei-quadro dos Institutos Públicos 

Legislação autárquica (atribuições e competências das autarquias locais) 

Diversos estatutos de entidades públicas (a indicar nas aulas) 

Código do Procedimento Administrativo 

 

 


