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Ficha de unidade curricular  

2019-2020 
 

Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica  
 

Unidade curricular 

Organização Administrativa 
(Organização administrativa e serviço público) 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Ana F. Neves 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Não aplicável. 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Aprofundar o conhecimento da Administração Pública em sentido orgânico (estruturas, características e 
relações intra e interorgânicas) e o seu quadro normativo fundamental. 

Pensar a organização administrativa a partir do conceito de serviço público e considerando os debates 
contemporâneos sobre boa administração ou good governance. 

Identificar as exigências do Direito Internacional e do Direito Europeu relativas às Administrações Públicas 
nacionais e ao conceito e princípios de serviço público. 

Refletir sobre a existência no Direto português de instrumentos de simplificação e racionalização 
organizativas. 

Analisar as alterações organizativas impostas pela evolução para uma Administração Pública em linha e 

estruturalmente tecnológica. 
 
Conteúdos programáticos 

I – Organização administrativa e de serviço público: delimitação 

1.1. Âmbito e relação 

1.2. Formas e modelos organizativos decorrentes do Direito Internacional e do Direito Europeu 

1.3. Instrumentos jurídicos de racionalização e simplificação organizativa e qualidade do serviço público 

II – Reflexos sectoriais das novas tendências  

2.1. Administração Pública, organização tecnológica, big data e algoritmos 

2.2. Administração Pública e serviços de educação e ensino 

2.3. Administração Pública e os serviços de ação social 

2.4. Administração Pública e serviços de segurança, em especial o caso da Europol e das estruturas de 
segurança interna 

 

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

Os tópicos do ponto I do programa permitem revisitar princípios, conceitos e estruturas fundamentais do 
Direito da organização administrativa, assim como pensar os mesmos a partir do seu cruzamento com o 
conceito de serviço público. O seu conteúdo e a sua compreensão estão sujeitos a várias influências, entre as 
quais, a influência do Direito Internacional e a Europeu, assim como ao impacto da tecnologia sobre várias 
categorias do Direito Administrativo e sobre a forma da Administração se organizar, exercer a sua atividade 
e relacionar-se com os particulares. O ponto II do programa procura demonstrar de que forma organização 
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administrativa e serviço público se articulam e refletem tais influências e impacto.  
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O ensino assenta na articulação entre a análise dogmática e a análise e resolução de casos. Convida à 
participação, ao questionamento e à consideração das temáticas em contextos sectoriais diversos.  

A estruturação de planos de aula e a disponibilização de materiais de apoio, prévia e posteriormente a cada 
aula, assim como o diálogo com o docente, permitem ajudar os alunos na sua própria aprendizagem e o 
aprofundamento das temáticas.  

A avaliação pondera o resultado de prova escrita e o resultado de trabalho escrito (facultativo) sobre um 
tema à escolha que se reconduza a um dos tópicos do programa (média de 15 páginas de texto, excluindo 
índice e bibliografia). Este permite que os estudantes exercitem as qualidades de reflexão e escrita jurídicas 
e dá-lhes feedback significativo para a melhoria da aprendizagem. Ponderação específica da participação 
nas aulas, se assim se justificar (10%), a qual visa, inter alia, fomentar o seu envolvimento nas mesmas. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 

O tratamento integrado e reflexivo dos temas permite a apreensão dos diversos conceitos, princípios e 
regimes e a construção de um entendimento crítico e cosmopolita das questões sobre organização 
administrativa e serviço público. Por outro lado, convoca à análise da sua aplicação em diferentes domínios 
da atividade administrativa.  
 
Bibliografia principal 

AAVV, Organização administrativa: novos atores, novos modelos (2018), coordenadores Carla Amado Gomes, 
Ana Fernanda Neves, Tiago Serrão, 1ª ed., Lisboa, AAFDL Editora, 2 vols. 
SÉRVULO CORREIA, J.M. (2019), “Transversalidade estrutural e unidade funcional da administração”, in O 
Direito Administrativo nos 30 anos da Constituição Brasileira de 1988 - Um diálogo luso-brasileiro, 
Carla Amado Gomes, Ana Fernanda Neves, Eurico Bitencourt Neto e Fabricio Motta (coord.), Editora 
ICJP/CIDP, pp. 11-29 (https://www.icjp.pt/publicacoes/pub/1/17698/view). 
ABREU, Joana Covelo de (2019), “O Mercado Único Digital e a interoperabilidade administrativa: a proteção 
de dados pessoais na articulação entre administrações públicas nacionais e as instituições e órgãos da União 
Europeia – reflexões prospetivas”, O Direito Administrativo…, cit., pp. 206-242. 
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Course ___________________ 

 
Curricular unit 
(maximun 1000 characters)  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
(maximun 100 characters)  
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
(maximun 1000 characters)  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
(maximun 1000 characters)  
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Syllabus 
(maximun 1000 characters) Insolvency Law 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
(maximun 1000 characters)  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
(maximun 1000 characters) 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
(maximun 3000 characters)  
 
Main Bibliography 
(maximun 1000 characters)  
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


