
 
 

 
Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura 

 
Unidade curricular 
Direito Administrativo III (Direito dos Contratos Públicos) – Turma da noite 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão – 2 horas semanais 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Ana Gouveia  
Marco Caldeira 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
- Domínio do Código dos Contratos Públicos e restante legislação em matéria de contratação pública; 
- Domínio das principais questões dogmáticas sobre a matéria; 
- Capacidade de resolução de hipóteses práticas.  
 
Conteúdos programáticos 
§ 1.º Introdução 
1. Contrato privado, contrato administrativo e contrato público 
2. A influência do Direito da União Europeia no domínio da contratação pública. Perspetivas de evolução futura 
3. O Código dos Contratos Públicos e outra legislação nacional sobre contratação pública: breve excurso 
§ 2.º Âmbito de aplicação do Código dos Contratos Públicos 
 
4. Âmbito subjetivo 
5. Âmbito objetivo 
6. Contratação excluída. Em especial, os contratos celebrados entre entidades adjudicantes 
7. “Outsourcing” e “insourcing” na Administração Pública 
8. Breve nota sobre as parcerias público-privadas 
 
§ 3.º A formação dos contratos públicos: a Parte II do Código dos Contratos Públicos 
 
9. Princípios gerais. Concorrência e prossecução do interesse público 
10. Tipos de procedimentos pré-contratuais e critérios de escolha do procedimento 
11. Fases comuns dos procedimentos pré-contratuais 
11.1. Considerações gerais 
11.2. Decisão de celebrar o contrato e autorização da despesa 
11.3. Aprovação das peças do procedimento 
11.4. Participação dos concorrentes e dos candidatos 
11.5. Apresentação das propostas 
11.6. Designação do júri do procedimento 
11.7. Análise e avaliação das propostas 
11.8. Adjudicação  
11.9. Habilitação 
11.10. Prestação de caução 
11.11. Aprovação da minuta do contrato 
11.12. Celebração do contrato 
12. Procedimentos em especial: tramitação  
12.1. Ajuste direto 
12.2. Concurso público 
12.3. Concurso limitado por prévia qualificação 
12.4. Procedimento de negociação 
12.5. Diálogo concorrencial 



 
 

13. Instrumentos procedimentais especiais 
14. Procedimentos centralizados de contratação: acordos quadro e centrais de compras 
15. Impugnações administrativas: breve nota 
 
§ 4.º A execução dos contratos públicos – parte geral: a Parte III do Código dos Contratos Públicos 
 
16. O contrato como fonte da relação jurídica administrativa: disposições gerais  
17. Execução do contrato e conformação da relação contratual 
17.1. Eficácia do contrato 
17.2. Cumprimento e incumprimento do contrato 
17.3. Poderes do contraente público 
18. Vicissitudes dos contratos  
18.1. Modificação objetiva 
18.2. Modificação subjetiva 
18.3. Invalidade 
19. Extinção dos contratos  
20. Regras especiais 
20.1. Contratos sobre o exercício de poderes públicos 
20.2. Contratos interadministrativos 
 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos cobrem toda a matéria da contratação pública, seguindo a sistematização do Código dos 
Contratos Públicos, o que permite a aprendizagem, exegese e aplicação deste complexo texto legislativo. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
- Resolução de hipóteses práticas; 
- Apresentação de trabalhos na aula; 
- Discussão de temas; 
- Realização de um exercício escrito com uma componente prática e uma componente teórica. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
As metodologias adotadas, voltadas para uma análise crítica dos regimes jurídicos, permite uma aprendizagem 
completa e que visa a resolução de casos práticos e o domínio dos textos legais. Além disso, a avaliação comporta 
dimensões práticas e teóricas. 
 
Bibliografia principal 
AAVV - Estudos de Contratação Pública, volume I, obra coletiva, Coimbra, 2008 
AAVV - Estudos de Contratação Pública, volume II, obra coletiva, Coimbra, 2010 
AAVV - Estudos de Contratação Pública, volume III, obra coletiva, Coimbra, 2010 
AAVV - Estudos de Contratação Pública, volume IV, obra coletiva, Coimbra, 2013 
Leitão, Alexandra – Lições de Direito dos Contratos Públicos. Parte Geral, AAFDL, Lisboa, 2014 
Leitão, Alexandra / Loureiro, Joana / Caldeira, Marco – Direito dos Contratos Públicos. Elementos de estudo, AAFDL, 
Lisboa, 2013 
Correia, Sérvulo - Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos. Coimbra, 1987 
Estorninho, Maria João - Curso de Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, 2012 
Raimundo, Miguel - A Formação dos Contratos Públicos, Lisboa, 2013 
Sousa, Marcelo Rebelo de / Matos, André Salgado de - Direito Administrativo Geral, Tomo III, 2.ª Edição, Lisboa, 2010 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
 
 



 
 

Curricular unit sheet  
 

Master Course 
 

Curricular unit 
Administrative Law III (Public Procurement Law) – turma da noite 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão (2 hours/week) 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Ana Gouveia 
Marco Caldeira 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
-Analysis of the Public Procurement Code and other legislation on public procurement; 
- Study of the main dogmatic and scientific questions; 
- Resolution of case studies. 
 
Syllabus 
 
§ 1. Introduction 
1. private contract, administrative contract and public contract 
2. The influence of European Union law on public procurement. The 2014 Directives. 
3. The Public Procurement Code and other national laws on public procurement: a brief excursus 
 
§ 2 Scope of the Public Contracts Code 
4. Subjective scope 
5. Objective scope 
6. Exclusions. In particular, contracts concluded between contracting authorities 
7. "Outsourcing" and "insourcing" in Public Administration 
8. Brief note on public-private partnerships 
 
§ 3 Formation of public procurement: Part II of the Public Contracts Code 
 
9. General principles. Competition and the public interest 
10. Types of pre-contractual procedures and criteria for choice of procedure 
11. Common stages of pre-contract procedures 
11.1. General considerations 
11.2. Decision to award the contract  
11.3. Approval of parts of the procedure 
11.4. Participation of competitors and candidates 
11.5. Submission of tenders 
11.6. Jury designation procedure 
11.7. Analysis and evaluation of tenders 
11.8. Adjudication 
11.9. License 
11.10. Escrow provision 
11:11. Approval of the draft contract 
11:12. Conclusion of contract 
12. Procedures in particular  
12.1. Direct adjustment 
12.2. Tender 
12.3. Restricted by prior qualification 
12.4. Negotiated procedure 
12.5. Competitive dialogue 



 
 

13. Special procedural Instruments 
14. Centralized procurement procedures: framework agreements and central purchasing 
15. Administrative appeals 
 
§ 4 The executiont of public contracts - general part: Part III of the Public Contracts Code 
 
16. The contract as a source of administrative legal relationship: General provisions 
17. Execution of the contract and forming the contractual relationship 
17.1. Contract effectiveness 
17.2. Compliance and breach of contract 
17.3. Powers of the public contractor 
18. Contractual events 
18.1. Objective modifications 
18.2. Subjective modifications 
18.3. Invalidity of the contracts 
19. Termination of the contracs 
20. Special rules 
20.1. Agreements on the exercise of public authority 
20.2. Interadministrative contracts 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The contents cover the main issues about Public Procurement Law, mainly the Public Procurement Code, which 
enables Students to learn, interpret and apply this complex piece of legislation. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
- Resolution of practical assumptions; 
- Presentation of papers in class; 
- Discussion of themes; 
- Carrying out a written exercise with both a practical and a theoretical component. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The adopted methodologies, focused on a critical analysis of the legal regimes, enables a complete learning aimed at 
solving practical cases and interpret and apply legal texts. Moreover, the evaluation involves both a practical and a 
theoretical dimensions 
 
Main Bibliography 
AAVV - Estudos de Contratação Pública, volume I, obra coletiva, Coimbra, 2008 
AAVV - Estudos de Contratação Pública, volume II, obra coletiva, Coimbra, 2010 
AAVV - Estudos de Contratação Pública, volume III, obra coletiva, Coimbra, 2010 
AAVV - Estudos de Contratação Pública, volume IV, obra coletiva, Coimbra, 2013 
Leitão, Alexandra – Lições de Direito dos Contratos Públicos. Parte Geral, AAFDL, Lisboa, 2014 
Leitão, Alexandra / Loureiro, Joana / Caldeira, Marco – Direito dos Contratos Públicos. Elementos de estudo, AAFDL, 
Lisboa, 2013 
Correia, Sérvulo - Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos. Coimbra, 1987 
Estorninho, Maria João - Curso de Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, 2012 
Raimundo, Miguel - A Formação dos Contratos Públicos, Lisboa, 2013 
Sousa, Marcelo Rebelo de / Matos, André Salgado de - Direito Administrativo Geral, Tomo III, 2.ª Edição, Lisboa, 2010 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


