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Ficha de unidade curricular  

Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

Unidade curricular 

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

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

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

Conteúdos programáticos 

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

Direito do Procedimento Administrativo

Domingos Miguel Soares Farinho - 2h/semana

N/A

O propósito da disciplina de Direito do Procedimento Administrativo é estudar um dos pilares fundamentais do Direito 
Administrativo: o direito do procedimento administrativo. Aí importará conhecer a sua evolução, estudar os seus princípios e 
os seus principais regimes, bem como conhecer os seus elementos normativos essenciais. Será também importante analisar 
as grandes inovações da revisão do Código do Procedimento Administrativo de 2015. 

A acompanhar o estudo do direito do procedimento  estará um método que combinará a análise e reflexão dos regimes 
normativos com o estudo de casos, quer jurisprudenciais, quer comparados, a partir dos quais possamos refletir sobre a 
adequação da dogmática e a sua aptidão para enquadrar os problemas práticos com que o procedimento se confronta e os 
desafios a que deve responder.

A. Enquadramento do procedimento administrativo 

1. Raízes históricas do atual procedimento administrativo português 
2.Constituição e procedimento administrativo 
3. Os princípios gerais da atividade administrativa 
4. A estrutura do procedimento administrativo 
4.1. O procedimento geral e os procedimentos especiais 
4.2. O procedimento comum e os procedimentos do ato, do regulamento e do contrato 
4.3. O procedimento primário e o procedimento secundário. Em especial: os procedimento impugnatórios 
4.4. As fases do procedimento: iniciativa, instrução e extinção  
5. A decisão administrativa e os seus substitutos. Em especial as comunicações prévias 
6. Os vícios e desvalores do procedimento. 
7. Os regimes sancionatórios  

B. As inovações do CPA de 2015 

1. O princípio da boa administração e a administração eletrónica 
2. As novidades instrutórias: em especial os acordos endoprocedimentais, o auxílio administrativo e as conferências 

procedimentais 
3. As decisões expressas, as decisões tácitas, a ausência de decisão e as comunicações prévias 
4. O novo regime da anulabilidade e da anulação 
5. O novo regime da irregularidade 
6. O novo regime da revogação
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Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

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

Bibliografia principal 

NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 

Curricular unit sheet  

Course  
Master in Law and Legal Practice  

Com os conteúdos previstos estudam-se e aprofundam-se todos os aspetos que concorrem para o conhecimento do direito do 
procedimento administrativo, com especial destaque para um conjunto de matérias que constituem um leque de casos 
difíceis e inovadores.

1. Análise, individual e conjunta, de diplomas legais e administrativos; 
2. Comentário e discussão sobre opções de procedimentalização administrativa 
3. Estudo de casos 
4. Apresentações individuais dos alunos 
5. Realização de um trabalho final sobre um problema procedimental específico

A metodologia apresentada permite, num primeiro momento a criação das bases de conhecimento para uma reflexão 
individual e em grupo, avançando depois para a produção de pensamento e trabalho próprio sobre o procedimento 
administrativo

Bibliografia essencial  

Gomes, Carla Amado; Neves, Ana Fernanda; Serrão, Tiago, Comentários ao novo Código do Procedimento Administrativo, 
vol I, Lisboa, AAFDL Editora, 4.ª edição, 2018 

Gomes, Carla Amado; Neves, Ana Fernanda; Serrão, Tiago, Comentários ao novo Código do Procedimento Administrativo, 
vol II, Lisboa, AAFDL Editora, 4.ª edição, 2018 

2. Bibliografia complementar (apenas obras monográficas) 

Almeida, Mário Aroso de, Teoria Geral do Direito Administrativo, Coimbra, Almedina, 2018, 5.ª edição, 2018 

Amaral, Diogo Freitas do, Curso de Direito Administrativo, vol. II, Coimbra, Almedina, 2018, 4.ª edição; 

Correia, José Manuel Sérvulo et. al., Comentários à Revisão do Código do Procedimento Administrativo, Coimbra, 
Almedina, 2016 

Otero Paulo, Legalidade e Administração Pública, Coimbra, Almedina, 2017 
       
                     Direito do Procedimento, I, Coimbra, Almedina, 2017 

Pinheiro, Alexandre Sousa; Serrão, Tiago; Caldeira, Marco; Coimbra, José, Questões Fundamentais para a Aplicação do 
CPA, Coimbra, Almedina, 2017. 
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Curricular unit 

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

Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

Learning outcomes of the curricular unit  

Syllabus 

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

Teaching methodologies (including evaluation) 

Law of Administrative Procedure

Domingos Soares Farinho - 2 hours/week

N/A

The goal of this unit it to study one of the two fundamental pillars of Administrative Law: the law of administrative 
procedure. It will be key to know its evolution, to study its principles and its main regimes, as well as to know its essential 
normative elements. It will also be key to reflect on innovations brought about by the 2015 revision of the Administrative 
Procedure Code.

A. Framework of the Portuguese Administrative Procedure 

1. Historical roots of the current Portuguese administrative procedure 
2.Constitution and Administrative Procedure 
3. General principles of Administrative Procedure 
4. The structure of the Administrative Procedure 
4.1. General procedure and special procedures 
4.2. Common procedure and the procedure of the administrative act, regulations and administrative contracts 
4.3. Primary procedures and secondary procedures. Especially: procedures of appeal 
4.4. The phases the procedure: initiative, instruction and extinction  
5. The administrative decision and its alternatives. Especially: prior communications 
6. Vices and negative values in the procedures 
7. Sanctions  

B. The innovations of the 2015 Administrative Procedure Code 

1. The principle of good administration and electronic administration 
As novidades instrutórias: em especial os acordos endoprocedimentais, o auxílio administrativo e as conferências 
procedimentais 
2. Explicit decisions, tacit decisions, no decision and prior communications  
3. The new regime of annulment 
4. The new regime of irregularity  
5. The new regime of revocation 

The foreseen syllabus allows for the study and strengthening of all the aspects that make the body of knowledge on 
administrative procedure and the questioning of its most hard and innovative cases.

1. Analysis, both individually and in group, of legal and administrative statutes; 
2. Commentary and discussion on administrative procedure options 
3. Case study 
4. Individual presentations by students 
5. Final paper on a specific chosen administrative organization (entity)
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Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

Main Bibliography 

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

The presented methodology allows, from the start, for the creation of a basis of knowledge upon which to reflect, both 
individually and in group, on the subjet of administrative procedure and moving to the production of own research and 
findings.

1. Essential bibliography 

Gomes, Carla Amado; Neves, Ana Fernanda; Serrão, Tiago, Comentários ao novo Código do Procedimento Administrativo, 
vol I, Lisboa, AAFDL Editora, 4.ª edição, 2018 

Gomes, Carla Amado; Neves, Ana Fernanda; Serrão, Tiago, Comentários ao novo Código do Procedimento Administrativo, 
vol II, Lisboa, AAFDL Editora, 4.ª edição, 2018 

2. Other bibliography (books only) 

Almeida, Mário Aroso de, Teoria Geral do Direito Administrativo, Coimbra, Almedina, 2018, 5.ª edição, 2018 

Amaral, Diogo Freitas do, Curso de Direito Administrativo, vol. II, Coimbra, Almedina, 2018, 4.ª edição; 

Correia, José Manuel Sérvulo et. al., Comentários à Revisão do Código do Procedimento Administrativo, Coimbra, 
Almedina, 2016 

Otero Paulo, Legalidade e Administração Pública, Coimbra, Almedina, 2017 
       
                     Direito do Procedimento, I, Coimbra, Almedina, 2017 

Pinheiro, Alexandre Sousa; Serrão, Tiago; Caldeira, Marco; Coimbra, José, Questões Fundamentais para a Aplicação do 
CPA, Coimbra, Almedina, 2017. 
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