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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 
Unidade curricular 

Direito da Contratação Pública 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 Pedro Fernández Sánchez (2 horas semanais) 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

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

- Domínio do Direito Europeu e Português dos contratos públicos, incluindo do papel fundamental da jurisprudência 
no desenvolvimento deste ramo do Direito  
- Desenvolvimento da capacidade de investigação autónoma e de reflexão crítica sobre os princípios estruturantes do 
Direito dos Contratos Públicos, capacitando para a actuação em qualquer das profissões jurídicas relacionadas com a 
actividade contratual pública- 
- Criação dos quadros mentais necessários para compreensão dos princípios gerais do Direito da Contratação Pública 
que preparem os alunos para qualquer evolução legislativa e jurisprudencial futura. 
 

 
Conteúdos programáticos 

I – Introdução e fontes do Direito da Contratação Pública 

II – Os princípios fundamentais da contratação pública  

III – Âmbito de aplicação do regime da contratação pública e delimitação das fronteiras da 

concorrência  

IV – Características e critérios de escolha dos procedimentos de contratação pública 

V – Preparação, planeamento e configuração dos procedimentos 

VI – Participação nos procedimentos, requisitos de qualificação e propostas 

VII – Análise, avaliação e adjudicação de propostas  

VIII – Questões sobre o procedimento pós-adjudicatório 

IX – Potenciação do interesse público através de instrumentos procedimentais especiais: 

agrupamentos de entidades adjudicantes, centralização e agregação de compras públicas  
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X – As modificações contratuais entre a protecção do interesse público e a preservação da 

concorrência pré-contratual e dos recursos financeiros públicos 

XI – Garantias, meios de impugnação e regime de invalidade derivada de ilegalidades 

procedimentais  

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

Os conteúdos acima descritos conformam a matéria que os alunos deverão abarcar para assegurar o domínio do 
quadro nacional e europeu estabelecido como objectivo da aprendizagem e preparando-os tanto do ponto de vista 
profissional, com a capacidade de acompanhamento ou gestão de qualquer procedimento pré-contratual em que 
venham a participar, quanto do ponto de vista científico, com compreensão dos princípios estruturantes do Direito 
dos Contratos Públicos que constituem a base para uma investigação autónoma e para a reflexão crítica neste ramo do 
Direito. 
 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Ensino teórico-prático, em regime de avaliação contínua, com participação obrigatória dos alunos, incluindo 

o especial enfoque à jurisprudência europeia e nacional de referência. 

Exame final, nos termos e com a ponderação para efeitos de avaliação em conformidade com o disposto no 

Regulamento de Avaliação. 

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

Sem prejuízo de se mostrar indispensável a utilização de um exame final que permita testar o conhecimento dos 
alunos, o recurso a um ensino teórico-prático e ao estudo à discussão de jurisprudência constitui o método essencial 
de transmissão de conhecimentos que se mostra mais compatível com a vertente eminentemente prática desta 
Unidade Curricular. Os conhecimentos teóricos transmitidos durante as aulas só se revelam úteis para a prática 
profissional e para o desenvolvimento científico dos alunos se forem objecto de teste imediato através da sua 
aplicação prática a casos concretos e à crítica à jurisprudência actualizada. 

 
Bibliografia principal 
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- A Revisão de 2022 do Regime de Formação e Execução de Contratos Públicos, AAFDL, Lisboa, 2022 

RAIMUNDO, Miguel Assis – Direito dos Contratos Públicos, 2 vols., AAFDL, Lisboa, 2022 

REFERÊNCIAS ADICIONAIS 

ARROWSMITH, Sue – The Law of Public and Utilities Procurement, 3.ª ed., 2 vols., Sweet & Maxwell, London, 2014 
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FREITAS, Lourenço V. – Direito dos Contratos Públicos e Administrativos, AAFDL, Lisboa, 2014 
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Curricular unit sheet  

 
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)  
 
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. 
 


