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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica  

Ciências Jurídico-Políticas 

 
Unidade curricular 
 
Direito Administrativo – Responsabilidade civil dos entes públicos 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 
Carla Maria Fermento Amado Gomes (50 min x 2) 
 
 
Outros docentes na unidade curricular 
 
Não se aplica 
 
 
Conteúdos programáticos 

Tema do seminário:  

Problemas do regime da responsabilidade civil extracontratual administrativa  

 Enquadramento constitucional 
 Responsabilidade por facto ilićito  

Os pressupostos de imputação 
 As causas de exclusão da ilicitude  
A conduta do lesado 
 A solidariedade e o regresso 

 Responsabilidade pelo risco 

      Os pressupostos de imputação   
      A conduta do lesado  
     Omissão in vigilando e responsabilidade pelo risco 

   Alguns casos problemáticos:  

- responsabilidade por violação do princiṕio da boa administração  
- responsabilidade por riscos de civilização 
- responsabilidade e emergência sanitária 

              - responsabilidade das forças de segurança pelo uso de arma de fogo 
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Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 
 
As aulas, bem como as apresentações de relatório, poderão acontecer presencialmente ou via ZOOM, dependendo da 
evolução da crise sanitária 
 
 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 
 

O mestrado cientif́ico 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.  
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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 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  

AMADO GOMES, Carla,  

- A responsabilidade do Estado (e)m estado de emergência, in e-Pública, 2020, nº especial COVID 

- Novos estudos sobre Direito da Responsabilidade civil extracontratual das entidades públicas - por facto da 

função administrativa, Lisboa, 2019 

- Textos dispersos de Direito da responsabilidade civil extracontratual administrativa Lisboa, 2010  

CADILHA, Carlos, O Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual das Entidades Públicas – Anotado, 2ª 
edição, Coimbra, 2011 
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
 


