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Ficha de unidade curricular  
 

Curso de Direito (licenciatura) 
 

Unidade curricular 
 
Direito Administrativo II – Turma A 
 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 
Paulo Manuel Cunha da Costa Otero 
 
 
Outros docentes na unidade curricular 
Prof. Doutor Domingos Farinho, 
Prof. Doutor João Tiago Silveira, 
Profª. Doutora Mafalda Carmona 
Mestre Sara Matos 
 
 
Conteúdos programáticos 
 
Parte I  - O Procedimento da Atividade Administrativa 
   Título 1º- Parte Geral 
   Título 2º - Parte Especial: regulamento, ato e contrato 
Parte II – Das Garantias Face ao Procedimento Administrativo 
   Cap. 1º- Mecanismos de Controlo da legalidade e do mérito 
   Cap. 2º - Titulação judicial da execução administrativa 
    Cap. 3º - Ressarcimento de danos 
(Ver melhor o programa publicado no site da Faculdade, relativa à presente unidade curricular.) 
 
 
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 
 
- As aulas teóricas estão a ser gravadas em vídeo e disponibilizadas na plataforma Educast, permitindo-se aos alunos a 
utilização do email para serem colocadas questões ao regente; 
- As aulas práticas estão também a ser dadas por via de programas que permitem a intervenção dos alunos, sejam com 
visualização e/ou a gravação de conteúdos e a participação por escrito dos alunos. 
 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 
 
Estão a ser dados casos práticos para a resolução e posterior correção, aguardando-se indicações do Conselho 
Pedagógico e da Senhora Diretora relativas a novas regras e procedimentos avaliativos. 
 
 
Bibliografia principal 
 
- Livros indicados na lista bibliográfica publicada no site da Faculdade, relativa à presente unidade curricular. 
Salientam-se, no entanto, os seguintes: 
Paulo Otero, Direito do Procedimento Administrativo, 1º vol. 
Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, 2º vol.  
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
 


