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

estudantes) 

Proporcionar abordagens aprofundadas e monográficas aos temas da vanguarda científica, 

fomentando aptidões de investigação, de análise, de crítica e de debate desses temas, de forma a 

habilitar os estudantes a tornarem-se protagonistas do progresso teórico nas suas áreas de 

especialização. 

 

 

Conteúdos programáticos 

Problemas do regime da responsabilidade civil extracontratual administrativa 

 

0. Enquadramento constitucional 

1. Responsabilidade por facto ilícito 

 Os pressupostos de imputação 

 As causas de exclusão da ilicitude 

 A conduta do lesado 

 A solidariedade e o regresso 

 Alguns casos problemáticos: 

- responsabilidade por violação do princípio da boa administração? 

- responsabilidade por riscos de civilização? 

- responsabilidade civil e catástrofes naturais 

 

2. Responsabilidade pelo risco 

  Os pressupostos de imputação 

 A conduta do lesado 

 Omissão in vigilando e responsabilidade pelo risco 

 Alguns casos problemáticos: 

- a responsabilidade perante funcionários vítimas de crimes violentos 

- a responsabilidade pelo uso de arma de fogo 

 



 
 

 

 

 

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

O conteúdo programático traduz uma abordagem dos problemas transversais da teoria da 

responsabilidade civil extracontratual administrativa, cujo conhecimento permitirá ao aluno adquirir 

competências de argumentação e investigação.  

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas são, num primeiro momento, expositivas, no sentido de enquadrar o contexto de investigação 

dos alunos; num segundo momento, os alunos devem apresentar relatórios sobre aspectos 

relacionados com o tema do seminário 

 

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

unidade curricular 

A metodologia de ensino visa fornecer bases teóricas para posterior aprofundamento em trabalhos de 

investigaçao com maior envergadura 
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