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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 e 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 e disciplina jurídicos 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
1.1. Âmbito e relação
1.2. Formas e parâmetros organizativos decorrentes do Direito Internacional
1.3. Formas e parâmetros organizativos decorrentes Direito Europeu
1.3. Instrumentos e disciplina jurídicos de simplificação da Administração Pública
1.4. Administração Pública e tecnologia: impacto na compreensão principiológica, nas estruturas e na
disciplina da organização administrativa
II – Reflexos sectoriais das novas tendências
2.1. Administração Pública e serviços de educação e ensino
2.2. Administração Pública e os serviços de ação social
2.3. Administração Pública e serviços de saúde
2.4. Administração Pública e serviços de segurança, em especial o caso da Europol e das estruturas de
segurança interna
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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 são, inter alia, determinados ou estão
sujeitos à influência do Direito Internacional e do Direito Europeu, assim como ao impacto da tecnologia
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 a regulação da organização administrativa e
serviço público os articulam e refletem tais influências em quatro das suas áreas fundamentais.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

O ensino assenta no cruzamento 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 (inseridos no moodle, na área da disciplina), assim como o diálogo com o docente, permitem ajudar os
mestrandos na sua própria aprendizagem e o aprofundamento das temáticas.
A avaliação contínua pondera, essencialmente, a realização de trabalho (apresentado por escrito ou
oralmente) sobre um tema à escolha que se reconduza à temática da unidade curricular e a participação
informada nas aulas. O trabalho visa a exercitação das qualidades de reflexão e escrita jurídicas. Será
avaliado de acordo com grelha inserida no moodle na área da disciplina.
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 Administração Pública.
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