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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado Profissionalizante 

 
Unidade curricular 
Contratos Públicos 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Lourenço Vilhena de Freitas; 2 horas semanais, correspondendo a 2 aulas teórico-práticas 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Não aplicável 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Obtenção de quadros relativos à contratação pública, escolha dos procedimentos pré-contratuais, regras para 
elaboração de peças concursais, acompanhamento da execução de contratos administrativos, noções de contencioso 
administrativo relativo aos contratos públicos.  
 
Conteúdos programáticos 
1. Conceito de contrato público e de contrato administrativo; parcerias público-privadas. 
2. Quadro constitucional, europeu e de Direito Internacional. 
3. Princípios relativos aos procedimentos pré-contratuais. 
4. Tipologia de procedimentos pré-contratuais e sua escolha. 
5. Tramitação dos diversos tipos de procedimentos pré-contratuais. 
6. Procedimentos pré-contratuais específicos. 
7. Princípios gerais relativos à execução dos contratos administrativos. 
8. Regime geral de execução dos contratos administrativos: execução e invalidade. 
9. Regime geral de execução dos contratos administrativos: actos destacáveis e seu regime. 
10. Regimes específicos de execução de certos contratos administrativos. 
11. Breves notas sobre contencioso relativo à contratação pública. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos são no essencial os habitualmente abordados a respeito da temática da contratação 
pública, quer nos programas universitários, quer nas lições existentes, quer nas restantes publicações em revistas ou 
monográficas. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas são estruturadas de modo a conjugar componente teórica com exposições dos alunos e a realização, 
facultativa, de trabalhos de investigação substitutivos do exame. Será analisada a jurisprudência e privilegiado um 
enfoque prático. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
A metodologia via atingir os objectivos com um enfoque prático em estrita conexão com as exigências da aplicação do 
Direito por funcionários da administração, advogados e juízes. 
 
Bibliografia principal 
ALMEIDA, Mário AROSO de, Teoria Geral do Direito Administrativo, temas nucleares, Coimbra, 2012. 
AMARAL, Diogo FREITAS DO, Curso de Direito Administrativo, vol. II, Coimbra, 2011.  
ANDRADE, José Carlos VIEIRA DE, A propósito do regime do contrato administrativo no “Código dos Contratos Públicos”, 
in AAVV, Estudos sobre Contratação Pública, II, p. 7 e ss. 
CORREIA, José Manuel SÉRVULO, Legalidade e autonomia contratual nos Contratos Administrativos, Coimbra, 1987 
(reimpressão de 2013). 
ESTORNINHO, Maria João, Curso de Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, 2012. 
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FREITAS, Lourenço VILHENA DE, Direito dos Contratos Públicos e Administrativos, Lisboa, 2014. 
GONÇALVES, Pedro Costa, Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, 2015. 
LEITÃO, Alexandra, Lições de Direito dos Contratos Públicos, Lisboa, 2014. 
OLIVEIRA, Mário ESTEVES de, e OLIVEIRA, Rodrigo ESTEVES, Concursos e outros Procedimentos de Contratação 
Pública, Coimbra, 2011. 
RAIMUNDO, Miguel Assis, A Formação dos Contratos Públicos, Lisboa, 2013. 
SOUSA, Marcelo REBELO de e MATOS, André SALGADO de, Contratos Públicos-Direito Administrativo Geral, Tomo III, 
Lisboa, 2009. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  
 
Course ___________________ 
 
Curricular unit 
Public Contracts  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Lourenço Vilhena de Freitas; 2 weekly hours, correspondant to 2 pratical/teoretical classes 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Non applicable  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
The aim of the course is to understand the general Framework relating to public procurement, procurement 
regulations drafting, public contracts execution and litigation regarding public contracts  
 
Syllabus 
1. The concept of public contract, administrative contract and public-private partnership. 
2. The constitutional, European and International Law Framework of public procurement and public contracts. 
3. General principles regarding public contracts. 
4. Different types of public procurement procedures. 
5. The public procurement procedures in detail. 
6. Specific public procurement procedures. 
7. General principles regarding the execution of administrative contracts. 
8. The general regime of execution of the administrative contracts: invalidity and execution. 
9. The general regime of execution of the administrative contracts: the administrative acts and powers of the public 
administration. 
10. Specific regimes of execution of the administrative contracts. 
11. Brief introduction to litigation regarding public and administrative contracts. 
 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The program follows the classic aspects of other university programs regarding this theme, and is also in line with the 
main themes analyzed in the lessons published and in the books and period publications. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
The lessons are structured in order to conciliate the theoretical classes with papers from students they may substitute 
the final exam. One will privilege the analysis of jurisprudence and practical aspects 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The methodology aims at reaching a practical vision in strict connection with the need for the application of Law by 
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public administration civil servants, lawyers and judges. 
 
Main Bibliography 
ALMEIDA, Mário AROSO de, Teoria Geral do Direito Administrativo, temas nucleares, Coimbra, 2012. 
AMARAL, Diogo FREITAS DO, Curso de Direito Administrativo, vol. II, Coimbra, 2011.  
ANDRADE, José Carlos VIEIRA DE, A propósito do regime do contrato administrativo no “Código dos Contratos Públicos”, 
in AAVV, Estudos sobre Contratação Pública, II, p. 7 e ss. 
CORREIA, José Manuel SÉRVULO, Legalidade e autonomia contratual nos Contratos Administrativos, Coimbra, 1987 
(reimpressão de 2013). 
ESTORNINHO, Maria João, Curso de Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, 2012. 
FREITAS, Lourenço VILHENA DE, Direito dos Contratos Públicos e Administrativos, Lisboa, 2014. 
GONÇALES, Pedro Costa, Direito dos Contratos Públicos, 2015. 
LEITÃO, Alexandra, Lições de Direito dos Contratos Públicos, Lisboa, 2014. 
OLIVEIRA, Mário ESTEVES de, e OLIVEIRA, Rodrigo ESTEVES, Concursos e outros Procedimentos de Contratação 
Pública, Coimbra, 2011. 
RAIMUNDO, Miguel Assis, A Formação dos Contratos Públicos, Lisboa, 2013. 
SOUSA, Marcelo REBELO de e MATOS, André SALGADO de, Contratos Públicos-Direito Administrativo Geral, Tomo III, 
Lisboa, 2009. 
  
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


