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Tendo em consideração estudos de caso analisados em aula e não ocupando mais do que uma 
folha de exame, por favor, comente as seguintes afirmações (6 valores por resposta):

a) “A importância das normas de atribuição demonstra-se sobretudo no modo como se 
estabelece a relação entre interesse público, pessoa coletiva e orgãos administrativos”.

- A definição e caracterização das normas de atribuição: as normas de competência em sentido 

lato;
- A pessoa colectiva como a forma jurídica de expressão da prossecução do interesse público 

através da imputação de um interesse público à responsabilidade de uma pessoa colectiva;
- Os órgãos administrativos como único modo de assegurar o agir administrativo no quadro de 

uma pessoas colectiva;
- As normas de atribuição como normas que servem de pressuposto às normas de competência 

em sentido estrito e permitem a atuação dos órgãos administrativo
- As normas de atribuição como caracterizadoras da organização administrativa através da 

modelação da pessoa colectiva e dos seus órgãos;
- Posição pessoal.

b) “A opção e a avaliação dos modelos hierárquicos e matriciais depende não apenas das 

atribuições de uma pessoa coletiva mas também da maior ou menor discricionariedade das 
normas de competência dos seus órgãos”.



- Caracterização do modelo hierárquico e do modelo matricial;
- A importância das normas de atribuição na determinação do modelo de governo: o tipo de 

atribuições;
- A importância da maior ou menor discricionariedade dos órgãos como pressuposto para a 

escolha adequada de um modelo de governo com maior ou menor flexibilidade;
- A discricionariedade e a necessidade de avaliações técnico-científicas: a relevância para o 

modelo matricial

c) “Os mecanismos de controlo da organização administrativa apresentam uma relação direta com 

o tipo de legitimidade da pessoa coletiva em causa”.

- Apresentação dos mecanismos de controlo presentes na organização administrativa 
portuguesa;

- Os mecanismos de controlo e a sua relação com a legitimidade democrática;
- A relação entre tipos de controlo e legitimidades democráticas diretas ou indiretas
- A necessidade de mecanismos de controlo inter-subjectivo e intra-subjetivo face a distintos tipos 

de legitimidades.

Organização e sistematização das respostas - 2 valores


