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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242208;8437208 - Direito Administrativo I 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 380 ECTS: 8,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Emílio Kafft Kosta 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

200       75                                     125 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não há 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Os objectivos nucleares desta UC consistem em dotar o aluno de competências relativamente ao Direito Administrativo, em 
especial no que respeita à organização administrativa e aos princípios fundamentais que disciplinam a organização e a 
actividade da Administração Pública, bem como o estatuto funcional dos seus trabalhadores, nomeadamente: compreensão do 
conteúdo e noção do Direito Administrativo, das regras e princípios que definem a organização administrativa portuguesa, os 
princípios fundamentais e o regime jurídico da relação jurídica de emprego público; capacitação do estudante para a 
interpretação e aplicação de normas jurídicas no âmbito do Direito Administrativo; capacitação do estudante para a resolução de 
situações concretas envolvendo os tópicos anteriores; capacitação do estudante para a pesquisa e tratamento de recursos e 
informações jurídicas por intermédio de Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A. DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Administração Pública: Considerações Gerais; Conceito; 
Administração Pública: sentido material e sentido orgânico; Administração Pública e Administração Privada; Gestão pública e 
gestão privada; Administração Pública e Funções do Estado. Administração Pública e Direito Administrativo.  

Noção, caracterização, ramos e natureza do Direito Administrativo; 

A Relação Jurídica Administrativa: noção, elementos e natureza. 

B. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Administração central do Estado: Administração directa do Estado; o Governo; órgãos e 
serviços diversos (independentes; de controlo; de gestão administrativa; de controlo). Administração periférica do Estado: 
conceito; espécies; administração local do Estado. Administração Indirecta. Administração Autónoma: conceito; espécies; as 
associações públicas, a região e a Administração Regional Autónoma; as autarquias locais. 

C. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. 

D. RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Sensibilidade e conhecimento relativamente à organização administrativa portuguesa numa perspectiva orgânica, material e 
jurídica, enquadrando-os no sistema e no ordenamento jurídico português e internacional, por identificação das normas jurídicas 
que os disciplinam. 

Interpretação e aplicação de textos jurídicos especializados, nomeadamente com recurso às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação. 

Identificar os diferentes níveis de administração pública (directa, indirecta, autónoma e independente), identificar e dominar os 
princípios fundamentais da actividade administrativa e identificar o estatuto dos sujeitos que intervêm na relação jurídica de 
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emprego público.  

Conhecer e dominar as fontes de Direito Administrativo e Constitucional que disciplinam a organização administrativa e a 
Administração Pública portuguesa.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A plataforma do ensino e aprendizagem consistirá em aulas teórico-práticas divididas em duas partes: a 1.ª parte de cada aula 
traduzir-se-á numa exposição teórica da lição; a 2.ª parte, em exercícios práticos (hipóteses práticas, análise de decisões 
judiciais e debates) e resolução de dúvidas levantadas pelos alunos. 

A interacção atrás aludida, será optimizada pela plataforma moodle e por outros instrumentos similares. As Chama das Orais 
serão, de vez em quando, utilizadas, com o fito de predispor o aluno para um estudo sistemático e permanente, capaz de o 
fazer acompanhar as matérias a par e passo. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A demonstração da coerência entre os objectivos da aprendizagem e a metodologia proposta radica na constante indagação 
por parte dos estudantes, acerca da pertinência dos postulados teoréticos, no confronto entre as normas e as hipóteses 
práticas, aguçando-lhes o espírito critico e a capacidade de decidir, de forma autónoma, os casos em análise. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Os elementos de avaliação privilegiam a dimensão prática, assumindo uma inclinação predominantemente dinâmica e prática, 
com o objectivo de testar e avaliar a aplicação de conteúdos e conhecimentos por referência a situações concretas, ajuizando 
da sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.  

Os elementos da avaliação escrita e oral corresponderão, preferencialmente, a exercícios práticos, sob a modalidade de casos 
práticos, onde o aluno é convidado a aplicar conhecimentos teóricos e legislação à s ituação concreta que lhe é apresentada, 
interpretando e aplicando normas jurídicas aos factos enunciados nas hipóteses. 

O carácter eminentemente prático dos elementos de avaliação não prejudica a opção por modelos de natureza ou conteúdo 
predominantemente teóricos, quando tal se afigure necessário, adequado ou útil à preparação de conteúdos específicos. A 
avaliação integra os momentos assinalados no Guia do Funcionamento da UC, consoante se trate da Avaliação Contínua ou do 
Exame. 
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