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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

Especialidade em Direito Administrativo e Administração Pública 
 

Unidade curricular 
Organização Administrativa 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Claudio Ramos Monteiro – 1 x 2 horas 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
- 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
O objetivo da disciplina consiste em preparar os estudantes para lidar com as principais questões jurídicas suscitadas 
pela organização administrativa das autarquias locais, fornecendo-lhes um quadro teórico de referência e as 
ferramentas práticas necessárias para uma compreensão das questões jurídicas mais sensíveis e mais atuais de uma 
matéria central na organização administrativa. 
 
Conteúdos programáticos 

Programa 

I 

Introdução ao Direito das Autarquias Locais 

Objeto, conceito e natureza 

As fontes 

II 

Evolução histórica do poder local 

O poder local na história pré-constitucional 

 - Os municípios na Idade Média 

 - Os municípios no Antigo Regime 

O poder local no constitucionalismo liberal 

O poder local no Estado Novo 

III  

A autonomia local 

Conceito de autonomia local 

A autonomia local na Constituição da República Portuguesa 

A tutela do Estado sobre as autarquias locais 
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IV 

A organização administrativa das autarquias locais 

As regiões administrativas 

Os municípios 

As freguesias 

A administração local autárquica indireta 

 - As associações de municípios 

 - O setor empresarial local 

V 

A reorganização administrativa das autarquias locais 

A reorganização territorial das autarquias locais 

A democracia local e a reforma do sistema de governo dos municípios 

Os novos modelos de relacionamento entre a administração local autárquica e o poder central 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
O programa da disciplina analisa as principais questões jurídicas suscitadas pela organização administrativa das 
autarquias locais, devidamente enquadradas no plano teórico. 
 
Através de uma análise detalhada do regime jurídico aplicável às autarquias locais, os alunos adquirem os 
conhecimentos e as ferramentas práticas indispensáveis à utilização do Direito Administrativo. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas serão teórico-práticas, implicando por isso, a par de uma exposição teórica inicial feita pelo professor, a 
participação dos alunos. Para o efeito serão disponibilizados os elementos bibliográficos e jurisprudenciais 
necessários ao acompanhamento da matéria.  
 
Como complemento às aulas, será privilegiada a utilização de métodos de e-learning através da plataforma Moodle da 
Universidade de Lisboa enquanto ferramenta de trabalho e de divulgação de documentação (http://elearning.ul.pt/).  
 
Os estudantes serão também convidados a aprofundar determinados temas, elaborando sobre os mesmos trabalhos 
escritos de pesquisa individuais (papers) ou em grupo que serão posteriormente apresentados nas aulas. Serão ainda 
realizados debates nas aulas sobre temas de atualidade jurídica relativos às matérias constantes do programa. 

 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A complementaridade entre a exposição inicial feita pelo professor e a participação crítica dos alunos permite que os 
alunos adquiram os conhecimentos teóricos e as ferramentas práticas indispensáveis à utilização do Direito do 
Administrativo. 
 
A elaboração e apresentação de trabalhos de pesquisa bem como a realização de um teste escrito assumem uma 
relevância fundamental para a avaliação 
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