
 
 

 
Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado 

 
Unidade curricular 
Contencioso Administrativo (mestrado científico – Turma B) 
 
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 
 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 
- Domínio e estudo aprofundado, numa perspetiva científica e dogmática, da matéria do contencioso administrativo 
português 
- Análise do ordenamento jurídico-normativo e sua aplicação a casos concretos discutidos em aula 
- Elaboração de um estudo monográfico e sua apresentação oral 
 
Conteúdos programáticos 

1. O âmbito da jurisdição administrativa e o fenómeno da privatização da Administração Pública 
2. Em especial, a extensão da jurisdição administrativa à matéria da responsabilidade por expropriações, 

servidões e outras restrições de utilidade pública e aos ilícitos de mera ordenação social 
3. Novidades ao nível dos pressupostos processuais 
4. Representação e patrocínio do Estado e demais entidades públicas 
5. Unificação das formas de processo 
6. Tramitação processual: o contencioso administrativo entre o direito processual administrativo e o direito 

processual civil 
7. Novo regime dos processos em massa  
8. Processos urgentes principais: impugnações, condenações e intimações 
9. Providências cautelares: principais inovações 
10. Processo executivo: reforço da tutela judicial efetiva? 
11. O alargamento do recurso à arbitragem: sintoma da crise dos tribunais administrativos ou reflexo da 

complexidade crescente das relações jurídico-administrativas? 
12. Implicações substantivas da reforma do Contencioso Administrativo 
 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos adequam-se aos objetivos, na medida em que a sua análise aprofundada, com discussão em aula de 
diversos temas, prepara os Alunos para o estudo das matérias, sua apresentação e elaboração da monografia. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
- Discussão de assuntos em aula; 
- Exegese de textos legais; 
- Leitura de artigos e obras científicas e sua recensão; 
- Análise de acórdãos; 
- Apresentações orais dos Alunos; 
- Elaboração de uma monografia final. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
As metodologias adotadas, voltadas para uma abordagem dogmática e científica da matéria, são adequadas aos 
objetivos de aprendizagem de um mestrado científico, que visa desenvolver as aptidões dos Alunos nesse plano. 



 
 

 
Bibliografia principal 

AAVV – O Anteprojeto de revisão do CPTA e do ETAF em debate, coordenação Carla Amado Gomes, Ana 
Fernanda Neves e Tiago Serrão, Lisboa, 2014 

AAVV –Temas e problemas de processo administrativo, coordenação Vasco Pereira da Silva, 2.ª edição, ebook 
ICJP, 2011 

Almeida, Mário Aroso de – Manual de Processo Administrativo, Almedina, Coimbra, 2010 
Almeida, Mário Aroso de / Cadilha, Carlos Alberto Fernandes – Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos, Almedina, Coimbra, 2005 

Gomes, Carla Amado – Textos dispersos de Direito do Contencioso Administrativo, Lisboa, 2009 
Leitão, Alexandra – A proteção judicial dos terceiros nos contratos da Administração Pública, Coimbra, 2002 
Martins, Ana Gouveia – A tutela cautelar no Contencioso Administrativo, Coimbra, 2005 
Silva, Vasco Pereira da – O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanálise, 2.ª Edição, Almedina, Coimbra, 

2009 
 

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

 

Curricular unit sheet  
 

Master Course 
 

Curricular unit 
Administrative Procedural Law (scientific master's) – Turma B 
 
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   
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
- Domain and in-depth study, form a scientific and dogmatic perspective, of the matter of the Portuguese 
Administrative Procedural Law; 
- Analysis of legal and regulatory framework and its application to concrete cases discussed in class; 
- Discussion of several themes and texts; 
- Preparation of a monographic study and oral presentation. 
 
Syllabus 
1. The scope of administrative jurisdiction and the phenomenon of privatization of Public Administration 
2. General legal premises 
3. State’s representation in Court 
4. Unified forms of process 
5. Administrative Procedural Law between and Civil Procedural Law 
6. Mass processes 
7. Main urgent processes 
8. Precautionary mesures 
9. Executive Process: strengthening the effective judicial protection? 

10. Extending the use of arbitration: symptom of the crisis of administrative courts or reflection of the increasing 
complexity of legal and administrative relations? 

12. substantive implications of the reform of the Administrative Procedural law 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The adopted methodologies, aimed at a dogmatic and scientific approach to the matter, are appropriate to the learning 



 
 

objectives of a scientific master's degree, which aims to develop the skills of students in this plan. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
-Discussion of topics in class; 
- Exegesis of legal texts; 
- Reading articles and scientific works and their critical review; 
- Analysis of judicial decisions; 
- Oral presentations of Students; 
- Preparation of a monography 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
 
 
Main Bibliography 

AAVV – O Anteprojeto de revisão do CPTA e do ETAF em debate, coordenação Carla Amado Gomes, Ana 
Fernanda Neves e Tiago Serrão, Lisboa, 2014 

AAVV –Temas e problemas de processo administrativo, coordenação Vasco Pereira da Silva, 2.ª edição, ebook 
ICJP, 2011 

Almeida, Mário Aroso de – Manual de Processo Administrativo, Almedina, Coimbra, 2010 
Almeida, Mário Aroso de / Cadilha, Carlos Alberto Fernandes – Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos, Almedina, Coimbra, 2005 

Gomes, Carla Amado – Textos dispersos de Direito do Contencioso Administrativo, Lisboa, 2009 
Leitão, Alexandra – A proteção judicial dos terceiros nos contratos da Administração Pública, Coimbra, 2002 
Martins, Ana Gouveia – A tutela cautelar no Contencioso Administrativo, Coimbra, 2005 
Silva, Vasco Pereira da – O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanálise, 2.ª Edição, Almedina, Coimbra, 

2009 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


