
 
 

 

Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Direito  

 

 
Unidade curricular 

DIREITO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – 1º Ciclo (Noite) 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 Carla Maria Fermento Amado Gomes – 50 min x 2 (teóricas)  

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes) 

Como é próprio de uma unidade curricular no 1º ciclo de estudos, são seus objectivos proporcionar 

abordagens de enquadramento geral da temática em estudo, de forma a transmitir as bases de um 

aprofundamento posterior, teórico e/ou prático. O aluno deve ficar ciente dos meios processuais 

existentes no contencioso administrativo português e dos problemas técnicos que a sua utilização 

envolve. 

 

Conteúdos programáticos 

1. A evolução do contencioso administrativo português 

2.  As acções declarativas – não urgentes e urgentes 

3. Os meios sumários 

4. Agilização processual  

5. A execução de sentenças 

6. Os recursos  

 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O conteúdo programático traduz uma abordagem dos problemas transversais do contencioso 

administrativo, cujo conhecimento permitirá ao aluno adquirir competências, teóricas e práticas, em 

ordem a capacitá-lo profissionalmente  

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A regente assegura aulas teóricas e os colaborares aulas práticas. 

O aluno é convidado a resolver casos práticos, a analisar jurisprudência, a comentar questões da 

actualidade, podendo realizar um trabalho de complemento de avaliação (máx. 20 págs) 

A realização de um teste escrito é obrigatória. 

 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular 

A metodologia de ensino praticada na FDUL, na licenciatura, com desenvolvimento tanto da 

oralidade como da escrita, tanto do conhecimento teórico como prático, permite aos estudantes 



 
 

actuar na área do Processo Administrativo uma vez concluída a licenciatura. 

 

 

 

 

Bibliografia principal 

AA.VV., Comentários à revisão do ETAF e CPTA, coord. de Carla AMADO GOMES, Ana 

Fernanda NEVES e Tiago SERRÃO, 3ª ed, Lisboa, 2018 

AA.VV., Comentários ao novo Código do Procedimento Administrativo, I e II, coord. de Carla 

AMADO GOMES, Ana Fernanda NEVES e Tiago SERRÃO, 4ª ed., Lisboa, 2018 

AA. VV., Cadernos de Justiça Administrativa, nº 106, 2014 – Número dedicado à revisão da 

legislação do contencioso administrativo de 2014/2015 

AROSO DE ALMEIDA, Mário, Manual de Processo Administrativo, 3ª edição, Coimbra, 2017 

AROSO DE ALMEIDA, Mário, e Carlos CADILHA, Comentário ao Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos, 4ª edição, Coimbra, 2017 

SÉRVULO CORREIA, José Manuel, Direito Processual Administrativo, I, Lisboa, 2005 

VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, A Justiça Administrativa (Lições), 16ª ed., Coimbra, 2017 

 

 
 
 
 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course LAW 

 
Curricular unit 

ADMINISTRATIVE AND TRIBUTARY PROCESS – 1st cicle (Night) 

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

 Carla Maria Fermento Amado Gomes – 50 min x 2 (theorical)   

 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

Francisco Paes Marques (2 classes); Marco Caldeira (1 class)  

 
Learning outcomes of the curricular unit  

In the 1st cicle, the main objetive is to convey a general framework of the themes, in order to the 

student will be able to develop a further knowledge, theorical and practical. 

The student should acquire the elements of a general theory of Administrative Process Law 

 
Syllabus 
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1. The evolution of administrative process law in Portugal 

2.  The declarative actions – non urgent and urgent 

3. The injuntions 

4. Means of processual expediting   

5. The execution of judicial decisions 

6. The appeals  

 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

The programme aims to cover various issues of Administrative Process Law in a transversal way, which 

awareness will convey the competences, theorical and practical, so the student will be able to work 

professionally on the area. 

 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

The coordinating professor lectures theorical classes, and the colaborators work on the practical 

dimension. 

The student is invited to solve practical cases, to analyse jurisprudence, to comment on news.  

A research paper can be presented, as a complement, with a  maximum length of 20 pages 

A written test is mandatory 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

Lisbon School of Law methodology, in the 1st cycle, aims to develop oral and written capacities, both 

theorical and practical knowledge, so the students can work in the areas connected to Process Law 

once they graduate. 

 

 
Main Bibliography 

AA.VV., Comentários à revisão do ETAF e CPTA, coord. de Carla AMADO GOMES, Ana 

Fernanda NEVES e Tiago SERRÃO, 2ª ed, Lisboa, 2016 

AA.VV., Comentários ao novo Código do Procedimento Administrativo, coord. de Carla 

AMADO GOMES, Ana Fernanda NEVES e Tiago SERRÃO, 3ª ed., Lisboa, 2016 

AA. VV., Cadernos de Justiça Administrativa, nº 106, 2014 – Número dedicado à revisão da 

legislação do contencioso administrativo de 2014/2015 

AROSO DE ALMEIDA, Mário, Manual de Processo Administrativo, 2ª edição, Coimbra, 2015  

AROSO DE ALMEIDA, Mário, e Carlos CADILHA, Comentário ao Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos, 3ª edição, Coimbra, 2010 

SÉRVULO CORREIA, José Manuel, Direito Processual Administrativo, I, Lisboa, 2005 

VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, A Justiça Administrativa (Lições), 14ª ed., Coimbra, 2015 

 

 

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