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Parte I
A primeira parte do curso de doutoramento será dedicada à exposição pela regente de
diversos subtemas da atualidade do Direito Público complementada com a
apresentação pelos doutorandos de notas de leitura de artigos e livros sugeridos, bem
como à sua análise e debate em aulas de cariz teórico-prático.
A bibliografia será indicada antecipadamente a propósito de cada tema.

Subtemas:
1. A distinção entre o Direito Público e o Direito privado: origem, critérios e teses
relativas à oscilação cíclica da sua preponderância
2. A miscigenação do Direito Público e do Direito privado.
- A ‘constitucionalização ‘ e a ‘administrativização’ do Direito privado.
- O fenómeno de fuga para o Direito privado versus a aplicação do Direito privado
pela administração, a reserva de Direito administrativo e o ‘Direito privado
administrativo’.
- A aplicação do Direito administrativo a entidades públicas não integradas na
administração e a entidades genuinamente privadas
- A relevância atual da distinção entre o Direito público e o Direito privado: análise
de alguns institutos juridicos
3. A internacionalização do Direito:
- Fatores de convergência dos sistemas jurídicos nacionais no plano do Direito
privado e do Direito público.
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- As propostas de emergência de um Direito administrativo global (Global
administrative law).

Parte II
Na segunda parte do curso caberá a cada doutorando proceder a uma exposição
oral sobre um determinado tema, de duração de 45 minutos, seguida da sua
discussão e análise crítica por parte de todos os participantes, sob a direção da
regente. A escolha do tema caberá ao doutorando, sob orientação da regente e a
sua apresentação oral decorrerá na data e sessão previamente marcadas, devendo
ser distribuído a todos os participantes um documento que contenha os tópicos
da exposição oral.
O tema deverá ser posteriormente objecto de um relatório escrito a apresentar até
15 de Setembro de 2015.
Avaliação
A avaliação assenta nos seguintes elementos:
- Participação nas aulas
- Relatório escrito
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