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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Direito Administrativo 

 

 
Unidade curricular 

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO –2º CICLO 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 Carla Maria Fermento Amado Gomes – 50 min x 2/semana 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Não se aplica 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes) 

O resultado ideal da disciplina de Ordenamento Administrativo é a aquisição de competências viradas 

para a prática, bem como a extensão, aprofundamento, crítica e consolidação de conhecimentos 

sobre conceitos fundamentais de Direito Administrativo 

 

Conteúdos programáticos 

Plurilocalização normativa e vinculação da Administração ao bloco de legalidade alargada 

Simplificação administrativa 

Reforma da legislação procedimental administrativa 

Administração e gestão do risco 

Responsabilidade da Administração 

 

 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O conteúdo programático traduz uma abordagem de novos temas do Direito Administrativo, a qual 

habilita o mestrando a conhecer os problemas fundamentais da temática, do ponto de vista teórico 

mas sobretudo prático 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Aulas expositivas, com pontuais debates sobre questões da actualidade. 

 

A avaliação compreende a realização de uma prova escrita no final do semestre e um trabalho, 

facultativo, com extensão máxima de 20 páginas, sobre qualquer ponto do programa. 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular 

A metodologia passa sobretudo pela transmissão do conhecimento por parte do docente, que depois 

é testada em prova de avaliação de conhecimentos. O mestrando pode realizar um trabalho de 

investigação sumário sobre qualquer aspecto do programa, que servirá de complemento de 

avaliação 

 

 

Bibliografia principal 

OTERO, Paulo, Legalidade e Administração Pública. O sentido da vinculação administrativa à 

juridicidade, Coimbra, 2003 

PEREIRA DA SILVA, Vasco, Em busca do acto administrativo perdido, Coimbra, 1996 

REBELO DE SOUSA, Marcelo (e A. Salgado Matos), Lições de Direito Administrativo, I, 2ª ed., Lisboa, 2006 

SÉRVULO CORREIA, J. M., Legalidade e Autonomia contratual nos contratos administrativos, Coimbra, 

1987 

SOARES, Rogério, Direito Administrativo, Lições. Faculdade de Direito de Coimbra, Ano lectivo de 

1977/78, Coimbra, 1978 

 

 

 

NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes 

unidades 

curriculares. 
 
 
 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course ADMINISTRATIVE LAW 

 
Curricular unit 

THE ADMINISTRATIVE SYSTEM – 2nd cycle 

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

Carla Maria Fermento Amado Gomes – 50 min x 2 /weekly 

 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

Does not apply 

 
Learning outcomes of the curricular unit  

The ideal result of the discipline is the acquisition of competences aiming the professional practice, as 

well as the furthering of the theorical knowledge and the critical analysis of fundamental concepts of 

Administrative Law 
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Syllabus 

Multiple sources of Administrative Law and administrative vinculation to an extended legality 

Administrative simplification 

Reform of procedural administrative law 

Administration and risk management 

Civil responsibility of public bodies 

 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

The program conveys the analysis of new themes on Administrative Law, which will allow the student to 

become aware of the main problems, both practical and theorical 

 
 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

The classes consist on presentations by the professor, with some debates about practical cases of 

everyday life. 

 

The evaluation comprehends a final exam in the end of the semester and a facultative paper, with 

maximum length of 20 pages, about any item of the program 
 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

The methodology consists on the lectures by the professor, which is tested on the final exam 

The student may, if he/she wishes, to write a paper about a specific research, which will add to the 

evaluation. 
 
Main Bibliography 

OTERO, Paulo, Legalidade e Administração Pública. O sentido da vinculação administrativa à 

juridicidade, Coimbra, 2003 

PEREIRA DA SILVA, Vasco, Em busca do acto administrativo perdido, Coimbra, 1996 

REBELO DE SOUSA, Marcelo (e A. Salgado Matos), Lições de Direito Administrativo, I, 2ª ed., Lisboa, 2006 

SÉRVULO CORREIA, J. M., Legalidade e Autonomia contratual nos contratos administrativos, Coimbra, 

1987 

SOARES, Rogério, Direito Administrativo, Lições. Faculdade de Direito de Coimbra, Ano lectivo de 

1977/78, Coimbra, 1978 

 

 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


