Ficha de unidade curricular
Curso de Mestrado em Direito e Ciê ncia Jurídica
Ciê ncias 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 ilícito
Os pressupostos de imputaçã o
As causas de exclusã o da ilicitude
A conduta do lesado
A solidariedade e o regresso

 Responsabilidade pelo risco
Os pressupostos de imputaçã o
A conduta do lesado
Omissã o in vigilando e responsabilidade pelo risco

 Alguns casos problemá ticos:
- responsabilidade por violaçã o do princípio da boa administraçã o
- responsabilidade por riscos de civilizaçã o
- 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 científico caracteriza-se pela vertente de investigaçã o, entregue ao aluno e monitorizada pelo
docente. Os alunos sã o despertados para temas de investigaçã o a partir dos tó picos expostos e
sumariamente desenvolvidos nas primeiras aulas.
Sã o fornecidas linhas de pesquisa, indicaçõ es metodoló gicas, parâ metros de exposiçã o e redacçã o,
sugestõ es prá ticas quanto à elaboraçã o dos relató rios escritos.
Apó s a escolha dos temas por cada aluno, procede-se à calendarizaçã o das exposiçõ es individuais, de 50
minutos, seguidas de debate crítico.
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares.
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