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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica 

Ciências Jurídico-Políticas 

 

 

Unidade curricular 

DIREITO ADMINISTRATIVO – 2º Ciclo 

 

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

 Carla Maria Fermento Amado Gomes 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Não se aplica 

 

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 participantes a tornarem-se protagonistas do progresso teórico nas suas áreas de 

especialização. 

 

 

Conteúdos programáticos 

Tema do seminário: 

Problemas do regime da responsabilidade civil extracontratual administrativa  

 

. Enquadramento constitucional   

.  

. 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 pelo risco  

     Os pressupostos de imputação   

     A conduta do lesado  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     Omissão in vigilando e responsabilidade pelo risco   

     Alguns casos problemáticos:  

   -  a responsabilidade  das entidades reguladoras 

   -  a responsabilidade das forças de segurança 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 geral 

da Responsabilidade extracontratual dos entes públicos, cujo conhecimento permitirá ao 

aluno adquirir competências de investigação dentro de um quadro normativo geral para 

depois o aplicar no estudo do tema do seminário 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O mestrado científico caracteriza-se pela vertente de investigação, entregue ao aluno e 

monitorizada pelo docente. Os alunos são despertados para temas de investigação a partir 

dos tópicos expostos e sumariamente desenvolvidos nas primeiras aulas. 

São fornecidas linhas de pesquisa, indicações metodológicas, parâmetros de exposição e 

redacção, sugestões práticas quanto à elaboração dos relatórios escritos. 

Após a escolha dos temas por cada aluno, procede-se à calendarização das exposições 

individuais, de 50 minutos, seguidas de debate crítico em sala de aula. 

 

 

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

da 

unidade curricular 

A metodologia de ensino praticada na FDUL permite aos estudantes: 

- Desenvolver e aprofundar conhecimentos em matérias leccionadas na licenciatura; 

- Abertura a novos ramos do conhecimento jurídico; 

- Aprofundar a capacidade autónoma de investigação. 

 

 

 

 

Bibliografia principal 

AA.VV., O regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades 

públicas: comentários à luz da jurisprudência, coord. de Carla AMADO GOMES, Ricardo 
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PEDRO e Tiago SERRÃO, 2ª ed, Lisboa, 2018  

AA.VV. Comentário ao regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais 

entidades públicas, Lisboa, FDUCatólica, 2013  

AA.VV., Responsabilidade Civil Extracontratual das Entidades Públicas: Anotações de 

Jurisprudência, coord. de Carla Amado Gomes e Tiago Serrão, livro digital ICJP, Lisboa, 2013 

— http://icjp.pt/publicacoes/pub/1/4255/view  

AA.VV., Novos temas da responsabilidade civil extracontratual das entidades públicas, coord. 

de Carla Amado Gomes e Miguel Assis Raimundo, livro digital ICJP, Lisboa, 2013 — 

http://icjp.pt/publicacoes/pub/1/4082/view  

AMADO GOMES, Carla,  

- Textos dispersos de Direito da responsabiidade civil extracontratual administrativa, 

Lisboa, 2010 

- Novos estudos sobre Direito da Responsabilidade civil extracontratual das entidades 

públicas – por facto da função administrativa, Lisboa, 2019 

 

BELRHALL, Hafida, Responsabilité administrative, Paris, 2017 

CADILHA, Carlos, Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades - Anotado, 2ª edição, Coimbra, 2011  

DIAS GARCIA, Maria da Glória, A responsabilidade civil do Estado e das egiões autónomas 

pelo exercício da função político-legislativa e a responsabilidade civil do Estado e demais 

entidades públicas pelo exercício da função administrativa, in Revista do CEJ, nº 13, 2010, pp. 

305 segs 

VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, A responsabilidade indemnizatória dos poderes públicos em 

3D: Estado de Direito, Estado Fiscal, Estado Social, in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor 

José Joaquim Gomes Canotilho, I, Coimbra, 2012, pp. 55 segs 

 

POYAUD, Dominique, La responsabilité administrative, Paris 2011  

GARRÓS FONT, Imma, El carácter ojectivo de la responsabilidad patrimonial en el ejercicio de 

la función administrativa, in REDA, no 184, 2017, pp. 295 segs  

 
ZILLER, Jacques, Modelli di responsabilità dell’amministrazione in alcuni ordinamenti europei, in 

Diritto e società, 2009/2, pp. 293 segs  
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Curricular unit sheet  

 

Course: Master in Law and Juridical Sciences 

Public Law 

 

 

 

Curricular unit 

Administrative Law – 2nd cicle 

 

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

Carla Maria Fermento Amado Gomes  

 

 

Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

Does not apply  

 

Learning outcomes of the curricular unit  

To convey a deep and monographical approach to new study fields, promoting research skills, and 

competences of critical analysis, in order to provide the students the possibility to engage themselves in 

the theoretical progress within their fields of specialisation 

 

 

Syllabus 

Theme of the seminar 

Administrative extra-contractual civil liability regime of public entities 

 

1. Constitutional framework   

 

2. Liability for wrongful act  

   The imputation assumptions  

   Causes of exclusion of wrongfulness   

   The conduct of the injured party  

   Solidarity and return  

   Some problematic cases:  

      - liability for breach of the principle of sound administration?  

      - responsibility for risks of civilization?       
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 3. Liability for risk  

 The imputation assumptions  

 The conduct of the injured party  

 Omission in supervision and responsibility for risk  

 Some problem cases:  

    - the responsibility of the regulatory authorities  

    - the responsibility of the security forces for the use of firearms 

 

 

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

The teaching methodology of the FDUL allows the Students: 

To develop and obtain more knowledge in subjects learned in the Law degree course; to open to new 

areas of legal knowledge and to gain ability for independent research. 

 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

- The student will present an oral argument on a chosen subject and will elaborate a written work 

with the results of his research on the matter. 

- The final classification of each student will weigh both the oral presentation and the written work. 

 

 

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

The teaching methodology of the FDUL allows the Students: 

To develop and obtain more knowledge in subjects learned in the Law degree course; to open to new 

areas of legal knowledge and to gain ability for independent research. 
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