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Noção: Direito Administrativo é um ramo de Direito público, que se constitui pelo 
sistema de normas jurídicas que regulam a organização, o funcionamento e o 
controlo da Administração Pública e as relações que esta, no exercício da 
atividade administrativa de gestão pública, estabelece com outros sujeitos de 
Direito. Administrar no sentido de executar e agir ao serviço de determinados fins e 
com determinados objetivos. Implica uma atuação com base numa estrutura 
humana direcionada para fins da coletividade que procuram alcançar. Abrange 
organicamente pessoas coletivas públicas e pessoas coletivas privadas que 
possam exercer funções materialmente administrativas, que possam assegurar de 
forma contínua as necessidades coletivas de bem-estar. 

• Sentido orgânico: É a Administração Pública constituída pelo conjunto de 
órgãos, serviços e agentes do Estado e mais instituições que asseguram, em 
nome da coletividade, atividades de segurança, bem-estar, etc. Nesta acessão, 
incluem-se as Pessoas Coletivas Públicas - sendo o Estado a principal (e que 
é aqui tomado num sentido jurídico-administrativo, isto é, enquanto Estado 
administrativo, não soberano); e outras organizações delimitados a um 
determinado local geográfico (pessoas tipo territorial - Regiões autónomas, 
autarquias, associações públicas e pessoas coletivas institucionais - institutos 
públicos).

• Sentido material: Neste sentido, estão incluídas também as Pessoas Coletivas 
Privadas que exercem funções públicas e que detêm certos poderes que as 
distinguem das pessoas privadas em exercícios de funções privadas - 
EXEMPLO: Fertagus, é uma pessoa jurídica de Direito privado mas é uma 
concessionária de serviço público, atuando materialmente de forma 
administrativa pois o seu objetivo é a manutenção da via ferroviária da ponte 25 
de abril;

Como atua a Administração Pública?



- Atua através de operações materiais, que não substanciam a prática de atos 
jurídicos, no entanto existem múltiplas operações materiais feitas por um agente 
publico que podem ter consequências do tipo jurídico- exemplo do jardineiro;

- Atua através de atos administrativos, da realização de contratos e aprovação 
de regulamentos (fonte normativa da atividade administrativa).

Os atos administrativos devem ser automaticamente associados a 
procedimento e processo. Se identificamos que um atuação consubstancia um 
ato administrativo, então esta decisão tem forçosamente que cumprir o 
procedimento administrativo sob pena de ser inválida. 

A função administrativa…
1. … é instrumental à função política, isto é, as opções políticas são 

executadas pela administração. Os atos políticos, no fundo, são concretizados 
pelos atos administrativos;

2. … encontra-se subordinada à função legislativa. Ela depende da lei, já que o 
princípio da legalidade é o enquadramento máximo da função administrativa. A 
administração atua na esfera da legalidade, atua assente na lei, com base em 
lei prévia, só segundo aquilo que a lei define e mediante aquilo a que a lei a 
habilita; enquanto que os particulares atuam conquanto que a lei não proíba a 
sua atuação (Legalidade VS. Licitude);

3. … é controlada pela função jurisdicional. O poder executivo tem algum 
poder autónomo. As decisões são controladas pelo tribunal naquilo que reporta 
à sua legalidade, no entanto, nestas decisões existe sempre uma vertente 
discricionária, não sendo a mesma sindicada pelos tribunais (se não existirem 
erros manifestos no que diz respeito aos princípios que guiam a atividade 
administrativa), sob pena de violação do princípios da separação de poderes.

PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO

• LEGALIDADE: É característica essencial do Estado moderno a submissão da 
administração pública ao Direito, que traduz que a atividade administrativa 
pública apenas se pode desenvolver através de habilitação legal. Recobre toda e 
qualquer manifestação de atuação administrativa pública, mesmo os atos que 
conferem direitos a ele estão sujeitos (mesmo atribuir uma indemnização ou 
garantir um subsídio). A única exceção que lhe pode ser imposta é o Estado de 
Necessidade, que vem legitimar algumas ações da AP que seriam ilegais. 

• Principais funções: 
• 1) assegura o primado do poder legislativo sob o poder administrativo;
• 2) garante os direitos e interesses dos particulares, sendo que o 

procedimento administrativo é um instrumento dessa mesma garantia, na 
medida em que busca o equilíbrio entre garantir que a administração pode 



atuar, mas que atua equilibradamente para garantir a tutela dos interesses 
particulares. 

• Dimensões do princípio da legalidade: 
• Vertente negativa: os órgãos e agentes da administração pública não 

podem atuar contrariamente à lei - a lei prefere face ao seu 
comportamento (preferência de lei). 

• Vertente positiva: a administração têm que atuar na medida em que haja 
uma habilitação legal que lhes permita atuação, a lei deve preceder a sua 
atuação (precedência de lei).

 
Quando isto não é respeitado, fala-se em invalidade do ato. Contudo, os atos 
administrativos são tidos por legais até o Tribunal vir dizer em contrário - à partida, 
os atos da administração são conformes à lei (princípio da presunção).

Administração Pública VS. Administração Privada

A Administração Pública move-se no âmbito da legalidade, isto é, só pode atuar 
mediante habilitação legal. Já os particulares podem fazer tudo, a não ser aquilo a 
que a lei não permite - é permitido tudo o que a lei não proíbe. Atos ilegais ——> 
Administração Pública / Atos ilícitos ——> Administração Privada.

CONTROLO DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração ao atuar está sujeita a controlo…

 I. Quer um auto-controlo, que traduz as circunstâncias em que é a 
organização da administração pública que se vigia a si própria - EXEMPLOS: 
inspecções gerais, reclamações (quando o próprio organismo da Administração 
Pública, ao praticar um ato pode receber uma reclamação por parte de um 
particular) e recursos administrativos (um particular interpõe o recurso 
hierárquico para alguém que seja hierarquicamente superior, por exemplo, uma 
decisão da DGS para um Secretário de Estado da Saúde ou para a Ministra); 

II. Quer um hetero-controlo: pode ser a própria Assembleia da República que 
analisa a situação e procura alterar algum ato, ou mesmo os próprios tribunais 
administrativos, assumindo particular relevância a inspecção financeira que lhe é 
feita pelo Tribunal de Contas.

NORMAS:

- Orgânicas: cria as entidades da função administrativa - exemplo: lei orgânica do 
governo, quantos ministros há, quais as suas tutelas;

- Funcionais: regulam os modos do exercício da sua atividade;



- Relacionais: regem as relações entre a administração pública e os particulares;

CRITÉRIOS DE GRAU DE CONCRETIZAÇÃO:
- Regras jurídicas: carácter prescritivo, permitem, proíbem ou determinam 

comportamentos;
- Princípios: substanciam padrões de otimização, mais abstratas e gerais, 

concretizadas pelas regras;

As normas jurídicas podem ser mais ou menos concretizadas: se forem mais 
concretizadas, temos regras juridicas; se forem menos concretizadas, temos 
princípios jurídicos.

FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

- Constituição da República Portuguesa: É o conjunto de normas de natureza 
constitucional que configuram a constituição das normas administrativas. O Art. 
2º é a premissa essencial de Direito Administrativo, na medida em que é 
autónomo, próprio e o seu produto é-lhe reconhecido pela Constituição ao abrigo 
do princípio da separação de poderes - poder executivo. Também o Art. 6º 
importa, uma vez que as normas orgânicas que estabelecem a forma como se 
organizam as pessoas coletivas publicas também têm que atender ao princípio 
do Estado unitário (Estado unitário implica que exista uma única Administração 
Pública). O Art 266º. reporta aos princípios da administração pública:

Artigo 266.º 
Princípios fundamentais 

1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e 
interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 
2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem atuar, no 
exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da 
justiça, da imparcialidade e da boa-fé. 

- Constituição Administrativa: composta, essencialmente, de momentos de 
natureza administrativa fornecidos e sugeridos pela Constituição da Republica 
Portuguesa, que se constitui como ponto de partida para a elaboração deste 
documento;

- Direito da União Europeia: as diretivas são muito gerais, exatamente para 
permitir que sejam transpostas para o Direito dos Estados Membros, mediante 
os seus próprios padrões, sem nunca ultrapassar as balizas pela UE impostas - 
a produção normativa é feita pela Comissão e pelo Parlamento Europeu;

- Código dos Contratos Públicos: fornecido, sobretudo, pela União Europeia e 
orientador de um conjunto de princípios para a atuação da Administração 
Pública, nomeadamente o princípio da livre concorrência;



- Código de Procedimento Administrativo: procede-se à codificação dos 
processos da administração pública;

- Leis: decretos-leis autorizados, isto é, matérias segundo as quais o Governo é 
autorizado pela Assembleia da República a legislar;

- Regulamento administrativo: são aprovados inicialmente por um órgão da 
Administração Pública e passam a ser fontes. Contêm normas gerais e 
abstratas, que têm que ser praticada no exercício jurídico-administrativo e 
têm que visar produzir efeitos jurídicos externos. Está em causa a extensão 
da titularidade da função legislativa que é delegada no governo sob a forma de 
decretos-leis, podendo estes conter regulamentos; ou estando mesmo os 
regulamentos sob essa mesma forma. Só pode existir um regulamento se por 
base existir uma norma de competência, isto é, uma norma habilitante;

- Internos: superior hierárquico aprova o regulamento interno de um 
determinado órgão sobre o qual esse mesmo superior detém a 
competência / Externos: vinculam todas as entidades, não só a que está 
sujeita ao autor do regulamento por hierarquia interna;

- Espécies: 
- Complementares ou de Execução: Art199º da Constituição da República 

Portuguesa que estabelece na sua alínea c) que a competência 
administrativa do governo existe para fazer os regulamentos necessários 
para a concretização das leis em vigor - prazo de 90 dias para emitir, 
quando não o é, então os interessados podem-se manifestar -  e Art137º;

- Independentes/autónomos: Art136º/2;
- Art 112º/7 - norma que estabelece a forma dos regulamentos do governo;
- Organizacionais: relacionam-se com a estrutura de entidades e do 

aparelho administrativo;
- Funcionais: reportam aos métodos de atuação de órgãos públicos;
- Polícia: limitativos das liberdades e dos direitos dos cidadãos;

Modo de produção:
- Por petições: Art97º CPA;
- Direito de participação regulamentar no procedimento de elaboração do 

regulamento: Art98º;
- Apreciação pública dos projetos de regulamentos (consulta pública);

Publicação:
- Podem ser sujeitos a publicação no local oficial;
- Podem ser sujeitos a publicação no respetivo sítio da internet;
- Podem ser publicados na 1ª serie do Diário da República;

Quanto à sua eficácia, esta não pode afetar negativamente os direitos/interesses 
legalmente protegidos dos destinatários. Quanto à sua invalidez: os regulamentos 
são obrigatoriamente prospectivos, isto é, só dispõe para o futuro, são inválidos 



quando não respeitam isto mesmo; em casos de desconformidade com a lei ou 
com a Constituição, ou quando vai contra disposições de entidades de 
superintendência (dispõe contra diplomas hierarquicamente superiores). 

Origem, natureza, fundamentos do poder regulamentar:

É atribuída uma extensão da titularidade da função legislativa aos governos, 
através das matérias de sua competência exclusiva e da reserva relativa, pelo que 
podem impôr condutas através de decretos-leis. Contudo, também o podem fazer 
através da inclusão na função administrativa de poder normativo de segundo grau, 
com os regulamentos. Os regulamentos podem ser internos (poder de direção do 
superior hierárquico) ou então regimentos (auto-organização de órgãos colegiais, 
aprovados pelo próprio organismo).

A hierarquia dos atos administrativos encontra-se consagrada nos artigos 138º do 
CPA e 241º Constituição da Republica Portuguesa: 

Regulamentos do governo > Freguesias, salvo se configurarem normas especiais 
Decretos regionais < resoluções do Conselho de Ministros 
 

Competência regulamentar e formas jurídicas:

Governo

I. Decretos regulamentares;
II. Resoluções do Conselho de ministros (limitam direitos e liberdades individuais, 

como os que temos observado na pandemia);
III. Portarias (os ministros emitem portarias em representação do governo e 

despachos em representação de si próprios);

Regiões Autónomas

IV. Decreto regional (vem regulamentar leis pela assembleia legislativa regional);
V. Decreto regulamentar regional (competência do governo regional, vem 

regulamentar alguma lei ou algum decreto legislativo regional);

Organizações Territoriais

VI. Autarquias locais, assembleia de freguesia, assembleia municipal, de acordo 
com o artigo 241º da Constituição da Republica Portuguesa (regulamentos de 
freguesia).

VII.Áreas Metropolitanas também têm competência;
VIII.Entidades reguladoras, institutos públicos, EPE, associações públicas, etc;



O Art. 147º permite que impugnemos os regulamentos administrativos e permite 
que terceiros solicitem a invalidade dos regulamentos se violarem a sua esfera de 
direitos particulares;

• REGIMES ADMINISTRATIVOS

REGIME FRANCÊS serviu de base ao português:

-  Regido por regras próprias;
-  Quando a AP toma uma decisão, esta tem logo efeito na vida dos particulares, à 
revelia das disposições dos tribunais; 
-  Criação de tribunais especiais, os Administrativos;
- Portugal herda daqui a divisão do território por freguesias;

REGIME ANGLO-SAXÓNICO:

- Sujeição da AP ao Direito Comum - cada vez mais surgem normas que vinculam 
a administração de uma forma mais profunda, por via de uma influência europeia 
muito forte;

- As decisões, em regra, não afetam os particulares, sem intervenção prévia do 
tribunal - os direitos são perspectivados de uma forma muito distinta;

- Controlo da AP pelos tribunais comuns, não por um tribunal especial;

O movimento de codificação do Direito Administrativo deu-se, criando-se um único 
código, um só diploma, mas tal cessou de existir, tendo sido revogado em 2011. 
Resta o CPA, dedicado ao funcionamento, à estrutura e aos atos da Administração 
Pública, para que possa olhar para um único diploma geral; o Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais e o Código do Processo dos Tribunais 
Administrativos.

A atividade administrativa é exercida por pessoas coletivas públicas e é a lei que 
atribui a tarefa de possuir um ou mais interesses públicos - atribuições das 
entidades públicas. É a tarefa do interesse público que é atribuída pela lei a uma 
entidade pública. As normas de competências atribuem às entidades públicas 
interesses que devem persecutir, uma vez que para que uma entidade possa atuar, 
tem que ter competências.

As atribuições das entidades publicas são realizadas através de órgãos que têm  
determinadas competências - definem os serviços em que as pessoas coletivas 
públicas se vão dividir para atuar. As pessoas coletivas públicas estão 
organizadas, tipicamente, através de um modelo de hierarquia administrativa. As 
relações hierárquicas administrativas são as que se estabelecem dentro da mesma 
pessoa coletiva.



RELAÇÕES HIERÁRQUICAS 

• Dentro de uma mesma pessoa coletiva: O superior hierárquico exerce poderes 
de supervisão, pelo que ele pode anular, revogar, suspender ou modificar os 
atos do subalterno, e de direção, o que significa que o superior hierárquico pode 
determinar comandos e “mandar”, ficando o inferior adstrito ao dever de 
obediência. Se estamos perante um ato administrativo praticado por um órgão da 
administração, a primeira coisa que o particular deve procurar saber é qual a 
posição relativa desse mesmo membro. Existe, por exemplo, nas relações entre 
o Primeiro-Ministro e os Ministros;

• Entre pessoas relativas diferentes (relações inter-administrativas): relações de 
tutela e de superintendência:

- Superintendência: uma entidade pode orientar diretrizes, linhas de rumo, 
relativas às ações de outra entidade, sem fiscalização. Isto é, uma entidade distinta 
pode determinar os objetivos a alcançar por outra e o seu plano de ação, como é o 
caso do Ministro da Saúde ou da DGS face aos Hospitais, E.P.E.;

- Tutela: Não permite que se tracem objetivos para a entidade em questão, 
gerindo a sua atuação, mas pressupõe uma atividade de controlo por parte de uma 
das entidades (a hierarquicamente superior) que verifica se a atividade de uma 
outra inferior se desenvolve em conformidade com a lei. Dependendo da relação 
que se estabelece, a tutela pode ser de legalidade (só se afere a conformidade 
com a lei), ou, também, de mérito (avalia a justiça e a razoabilidade dos atos).

Quando não estamos perante uma relação de tutela e de superintendência, 
estamos perante uma relação de tutela de legalidade (administração autónoma).

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

• Estadual: pode ser exercido por órgãos e serviços do Estado;

1) Administração Direta (Desconcentração): Orgãos e serviços submetidos à 
hierarquia interna do Governo, relação que implica dependência para com um 
membro do Governo, sendo que, se o mandato terminar, também estas 
entidades cessam serviços - poder de direção + supervisão:

(Ministros <<————>> Secretários de Estado: relação de coadjuvação, SE 
auxiliam os ministros naquilo que é necessário).

• Subordinada vs. Independente: A ADMINISTRAÇÃO SUBORDINADA é 
aquela em que as entidades dependem realmente de um membro do 
Governo, é composta pela sua hierarquia interna (+ serviços públicos + 
serviços de coordenação + serviços executivos + direções gerais e regionais 
+ inspeções gerais): Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários-Gerais, 
Secretários de Estado, Direcções-Gerais, Direcções Regionais, Serviços, 



CCDR, Inspecções Gerais  /// A ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE escapa 
da hierarquia interna do governo, na medida em que os seus estatutos 
assentam numa ligação privilegiada com a Assembleia da República, que têm 
uma relativa autonomia administrativa, não caem se o Governo cair e que 
assumem um papel muito relevante que vai em passo com o fenómeno da 
privatização (sempre que há uma privatização de um setor, estas entidades 
estão incumbidas de exercer a titularidade desta regularização): Provedor, 
Comissão Nacional de Eleições, CRE + entidades reguladoras – ANACOM, 
ERSE, CMVM, Autoridade da Concorrência,  BdP.

• Central vs. Periférica: A Administração Direta pode ser subordinada ou 
independente e central ou periférica. É CENTRAL quando a sua atividade 
vincula todo o território nacional - hierarquia interna do Governo + direções 
gerais + serviços de controlo e auditoria + inspeções gerais - e é PERIFÉRICA 
quando está adstrito a uma circunscrição territorial - CCDR, centros de 
emprego, repartições das finanças, esquadras da PSP, Direções Regionais, 
consulados e embaixadas (admin. periférica externa). 

2) Administração Indireta (descentralização): São pessoas coletivas distintas do 
Estado, mas que este criou com o objetivo de que estas entidades pudessem 
prosseguir fins coletivos pelo Estado determinados - relação de superintendência e 
tutela;

• Pessoas coletivas de natureza pública: E.P.E.s (Entidades Públicas 
Empresariais) e I.P.s (Institutos Públicos): distinguem-se segundo a ideia de 
que uma E.P.E. tem um fim sobretudo comercial e os I.P.s visam um fim 
coletivo. As E.P.E.s têm as características das empresas, nomeadamente a 
sua estrutura organizativa, visando angariar lucro através da venda de bens 
ou serviços. Possuem um órgão próprio de fiscalização e regem-se pela 
contabilidade industrial. Já os institutos públicos são pessoas coletivas com 
personalidade jurídica pública, criadas pelo Estado ou por outra pessoa 
coletiva pública de base territorial, que lhes fixa objetos e interfere na 
persecução dos mesmos. Têm uma estrutura não empresarial. Subdividem-se 
em institutos de prestação (Hospitais Públicos e instituições de SS), institutos 
fiscalizadores (ASAE) e institutos de infraestruturas (Instituto de Gestão 
Financeira e de Equipamentos da Justiça). 

Cada IP tem a sua tutela correspondente – Ministério – que tem poder para nomear ou demitir 
pessoas, definir a orientação da sua atividade, etc + exercer os poderes de tutela que a lei lhe 
conferir: integrativa (poder de autorizar/aprovar os atos da entidade tutelada); inspetiva; 
sancionatório, revogatória e substitutiva – tutela ministerial.

• Pessoas coletivas de natureza privada: Sociedades Anónimas (SA ou Lda.). 
As Sociedades Anónimas podem regulamentar de forma privada e se 
estiverem na posse de poderes jurídico-públicos, podem também fazê-lo, 



desde que preencham os requisitos. Um hospital tanto pode ser uma SA, 
quanto uma E.P.E, depende apenas da opção política;

• Fundações Públicas: Instituto público em cujo substrato consiste num aspeto 
patrimonial. Sujeita a influência dominante pública e indiciada por um 
elemento material (afetação exclusiva ou maioritária dos bens) ou pessoal 
(direito de designar ou destituir titulares) - NOVA;

3) Administração Autónoma: Entidades distintas do Estado, não criadas por si, 
que prosseguem atribuições públicas próprias - tutela de legalidade (sem ser com 
as RAs, aí não há qualquer ligação) - o governo não pode superintender: 

• Territorial: juntas de freguesias, autarquias locais, freguesias, os municípios, 
regiões administrativas;

• Não territorial: ordens profissionais, universidades públicas, associações 
públicas, consórcios administrativos, entidades autorreguladoras (federações, 
comissões vitivinículas e bolsas), e instituições particulares de solidariedade 
social (Misericórdia); 

Administração Pública: Existem entidades inter-municipais, isto é, podem 
constituir-se instituições públicas de autarquias locais. A administração autónoma 
integra também as associações públicas (são de base associativa e podem 
resultar da associação de pessoas coletivas públicas, ou ser criadas 
especificamente para assegurar interesses públicos - como é o caso da Ordem dos 
Advogados ou Ordem dos Arquitetos).

Faz-se ainda uma breve referência às parcerias público-privadas, ou seja, os 
contratos por via dos quais entidades privadas (parceiros privados) se obrigam a 
assegurar o desenvolvimento de uma actividade tendente à satisfação de uma 
necessidade coletiva, perante um parceiro público, e em que o funcionamento e a 
responsabilidade incumbem ao parceiro privado. Estas parcerias têm uma 
natureza contratual, são duradouras, e o financiamento e a distribuição de riscos 
são assumidos pela parte privada: Fertagus.

Relações: 



• Lei das autarquias locais: Lei 169º/99 - estabelece o quadro de competências 
do regime jurídico dos municípios e das freguesias, como são compostas as 
freguesias e os municípios / Lei 75º/2013, complementar e revogatória de partes 
da 169º/99;

• Lei orgânica do Governo: decreto-lei 169º-B/2019, de 3 de dezembro. No 
Artigo 7º encontra-se descrita a norma de competência do Governo; e no artigo 
9º está a competência dos ministros, delegada pelo Primeiro-Ministro (modelos 
dos ministérios). Nos artigos 13º e ss. estão as competências de cada um dos 
ministros em causa. Lei 4/2004, estabelece os princípios e normas a que 
obedece a administração direta do Estado;

• Lei orgânica de um ministério qualquer: Lei orgânica de cada governo 
constitucional tem sempre que corresponder a cada governo constitucional, mas 
a lei orgânica de um governo pode não ser alteradas no momento de transição 
de governo;

• Lei quadro dos institutos públicos: Lei nº3/2004, de 15 de janeiro - o que são 
os institutos públicos e o que enquadram. Os institutos públicos integram-se nos 
moldes do Artigo 2º desta lei-quadro. Pessoa coletiva de Direito público. O 
ministério da tutela opera-se mediante um ministro. 

• Lei do setor empresarial do Estado: Decreto-Lei 133/2013 - “São empresas 
públicas as organizações empresariais constituídas sob a forma de sociedade de 
responsabilidade limitada nos termos da lei comercial, nas quais o Estado ou 
outras entidades públicas possam exercer, isolada ou conjuntamente, de forma 
direta ou indireta, influência dominante, nos termos do presente decreto-lei.” 
Distinção e definição de EPEs. 

• Lei do setor público empresarial local: Lei nº50/2012.
• Lei do setor público empresarial regional: 
• Universidades que assumem estatuto de fundação: Regime Jurídico das 

Instituições do Ensino Superior.

Estas pessoas coletivas operam como Direito privado, mas estão regulados por 
Direito administrativo por serem entidades públicas - a tutela em vigor é exercida 
em função da tutela acionista das sociedades.

A Administração Pública, enquanto entidade coletiva, é prosseguida por:

• Pessoas coletivas: Têm fins próprios. Criadas por iniciativa pública para 
assegurar a prossecução necessária de interesses públicos, dispondo de 
poderes públicos e estando submetidos a deveres públicos previstos na lei (ex: 
Estado, municípios, freguesias, R.A.s, etc);



• Órgãos: As pessoas coletivas têm órgãos, que podem ser singulares ou 
coletivos. São centros de imputação de poderes funcionais de manifestação da 
vontade das pessoas coletivas (ex: presidente da câmara municipal, ministério, 
etc.);

• Serviços Públicos: estruturas organizativas encarregadas de preparar e 
executar as decisões dos órgãos das pessoas coletivas que perseguem uma 
atividade administrativa pública (DGS, serviços de fiscalização);

A Administração Autónoma compõe-se de regiões autónomas e de autarquias 
locais: os municípios (assembleia municipal + câmara municipal) e as freguesias 
(junta de freguesia + assembleia de freguesia).

• O Estado é a maior pessoa coletiva pública - os seus ministros, ministérios
• As freguesias, os municípios e as regiões administrativas são pessoas coletivas 

territoriais, e os seus órgãos são a Câmara/Junta e a Assembleia - art. 235º/2.
• As Regiões Autónomas são pessoas coletivas, e as suas freguesias e os seus 

municípios também;
• E.P.Es, I.Ps, Associações Públicas também são pessoas coletivas públicas;

Os recursos da administração:

- recursos humanos (estatuto da função pública - quem desenvolve a sua 
atividade para a administração ao abrigo deste estatuto deve estar sujeito a um 
determinado regime, obedecendo a regras e detendo direitos):

- Direito de acesso - princípio da igualdade;
- reserva Assembleia da República;
- imparcialidade e naturalidade - toda a gente tem igual Direito ao acesso a 

cargos da função pública, mediante concurso;
- defesa dos funcionários públicos - relacionado com os processos 

disciplinares que são garantidos, assim como a audiência;
- algumas restrições a direitos;
- sujeição a regras de obediência e à responsabilidade civil;

- bens do dominio público; 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Em sentido orgânico…. 
- Princípio da Unidade: pretende garantir que o Estado é uno e indivisível e que a 

administração direta é apenas uma e que não está dividida em outras 
administrações diretas;

- Participação dos interessados na gestão das estruturas administrativas: 
sustenta-se na garantia de que os cidadãos interessados em determinado 
procedimento devem ter a oportunidade de participar na tomada de decisões;



- Aproximação dos serviços às situações: os serviços devem desenvolver a sua 
actividade administrativa junto das populações;

- Desburocratização: redução e simplificação dos procedimentos administrativos, 
procurando uma maior eficiência e celeridade possível;

Em sentido material….!!!!!
- Prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses dos 

particulares, na medida do possível. Normalmente outros princípios gerais de 
mais fácil aplicação já garantiram os direitos e interesses dos particulares, 
nomeadamente o princípio da proporcionalidade ou da imparcialidade. Não tem 
uma relação jurídica ativa na relação que se estabelece entre a Administração 
Pública e o particular - EXEMPLO: Uma fábrica, para funcionar, precisa de 
licenciamento ambiental e eu, que sou industrial, tenho uma fábrica, que está 
licenciada. Contudo, o meu vizinho, que vai montar uma fábrica mesmo ao meu 
lado, não tem licenciamento ambiental e é emitida uma licença de construção. 
Eu vou impugnar a licença de construção do meu vizinho. O interesse satisfeito 
pelo incumprimento daquela norma não é o meu interesse direto, mas 
reflexamente tenho um interesse legalmente protegido, protege-me da 
concorrência. Ainda que a legislação esteja pensada  para proteger o interesse 
público (o ambiente), ele indiretamente beneficia-me e protege-me a mim;

- Proporcionalidade: racionalidade da decisão, que se subdivide em 3 níveis de 
apreciação- a exigibilidade, a adequação (“é adequada ao contexto a decisão?”) 
e a relação custos-benefícios (proporcionalidade stricto sensu);

- Igualdade: não pode existir qualquer tipo de discriminação no acesso à 
Administração Pública;

- Imparcialidade - a administração deve estar isenta à lei, tem que atuar conforme 
a confiança jurídica do cidadão, não deveria praticar atos inesperados, mas sim 
cumprir o procedimento suposto;

- Boa-fé: decorrem do artigo 262º/2;

- Justiça e razoabilidade: decorrem do artigo 262º/2;

- Responsabilidade;

- Legalidade - temos que completar as previsões das normas sobre princípios 
gerais com o âmbito de aplicação do Artigo 2º/1 CAP, aplicando também sobre 
as entidades privadas. Tem que existir uma compatibilidade entre as normas e 
os princípios jurídicos. SÓ PODE ATUAR CONFORME A LEI E DENTRO DOS 
LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI, PRIMADO DO PODER LEGISLATIVO. A 
lei é o fundamento da administração. EFEITOS NEGATIVOS: a Administração 



Pública esta proibida de violar a lei e se o fizer os seus atos são invalidos. 
POSITIVO: a Administração Pública beneficia de uma devolução, isto é, 
presume-se que os seus atos são legais salvo disposição em contrário e, por 
isso, é caso de desacordo;

A Administração Pública está sujeita ao Direito - Direito este que abrange as regras 
jurídicas em par com os princípios jurídicos, parâmetros da juricidade. Os 
princípios constitucionais são detalhados e densificados no CPA. O princípio da 
legalidade recobre toda e qualquer forma de administração pública. 

CASOS PRÁTICOS

1. O Ministro com responsabilidade sobre a área da economia emitiu uma portaria 
identificando diversas obrigações para as empresas multinacionais de 
informática com atividade em Portugal . Uma das obrigações era aplicar o CPA 
na prática de todos os seus atos, fossem eles no âmbito de Direito privado ou 
publico.

Quid iuris

O Ministro pertence ao Governo, pelo que pode emitir uma portaria, estabelecendo 
obrigações, mesmo a empresas privadas. Não me parece razoável que uma 
multinacional caiba no âmbito do Direito publico, sendo as atividades por si 
desenvolvidas de Direito privado. O ministro não pode impor as empresas de 
Direito privado a adoção do CPA, de Direito público, contudo poderia obrigar a 
estabelecer obrigações, mediante autorização prévia - o ministro so poderia definir 
obrigações para as empresas se tal estivesse estabelecido na lei habilitante 
(princípio da legalidade). O ministro pode estabelecer obrigações se a lei lhe 
conferir esse poder, embora no Direito privado, à partida, não exista ius imperium 
pelo que isso não se verifica.

2. Por ocasião do passado Dia Mundial da Terra – e para dar o exemplo a toda a 
população de que devemos preocuparmo-nos com as temáticas ambientais –, o 
Presidente da República decidiu que, a partir do próximo ano, praticará, uma vez 
por mês, atos administrativos que são habitualmente competência da Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. Pode fazê-lo? 

Justifique.

O Presidente da República tem competências próprias que estão estabelecidas na 
Constituição. Ainda que haja uma relação clara de superintendência e tutela do 
Ministro da área em questão, as competências do Presidente da República estão 
claramente definidas na Constituição. Para além disso, o Presidente da República 
atuar como a Administração Pública desafia o princípios da separação de poderes. 



O Presidente da República pode praticar atos administrativos, sim, dentro da sua 
esfera (ex.: Palácio de Belém). Não é possível que ele o faça noutros moldes. 

3. A Diretora-Geral dos Impostos é uma grande apreciadora de arte sacra e, por 
isso mesmo, compra várias peças, não apenas para adornar a sua casa, mas 
também o seu gabinete, na Direção-Geral, com o intuito de, no final do exercício 
das suas funções, levar as peças todas para casa. Que regime deve ela seguir 
quando procede à aquisição das referidas peças? A sua resposta seria diferente 
se, no termo das suas funções, ela deixasse as peças nas instalações da Direção-
Geral?

Quid Iuris

Que regime deve ela seguir quando procede à aquisição das referidas peças?

A DGI compra diversas coisas e coloca onde quiser. Segundo o CPA, as suas 
diretrizes têm que ser aplicadas no exercício de poder público. Se servisse para as 
instalações da Direção-Geral e o bem-estar dos seus funcionários, a diretora 
poderia comprar a arte sacra. Se esta compra pudesse ser justificada, então 
estava no seu Direito. Teria que seguro um outro regime, uma vez que para ela 
levar para casa, o que está em jogo é Direito privado, não em direito público. Se o 
objetivo for adquirir arte-sacra para a direção-geral teria que seguir o Código do 
Procedimento Administrativo; se fosse para comprar coisas para si, seria da conta 
própria, e teria que seguir um outro raciocínio. Contudo, ela não pode comprar arte 
sacra arbitrariamente - se realmente ela pretende comprar algo, então a primeira 
coisa a fazer é justificar a sua decisão. 

Princípios:
- Interesse público: não parece verificar-se;
- Razoabilidade: depende do quanto se vai gastar;

Administração Pública:
• Material: todas as entidades de índole público ou privado que desenvolvam uma 

atividade administrativa (ATENÇÃO quando falamos nos princípios 
administrativos também falamos de pessoas jurídicas de natureza privada desde 
que estejam a desenvolver funções administrativas, como, por exemplo: atos 
praticados pela EDP distribuição e pela REN);

—————————



Quando pensamos em ato administrativo, temos que nos relembrar dos termos 
procedimento e processo. Se sabemos que uma entidade, privada ou pública, 
pratica um ato administrativo, já sabemos que se vai aplicar um especial 
procedimento de formação do ato; e que, essa mesma entidade, privada ou 
pública, está abrangida por normas e princípios. 

A atividade administrativa, tipicamente, abrange uma vertente vinculada e uma 
discricionária, pelo que o controlo que os tribunais fazem sobre a validade da 
vertente discricionária da actividade administrativa há-de ser muito reduzido, sob 
pena de violação do princípio da separação dos poderes. Ainda assim, há coisas 
que o tribunal pode controlar:

- se as entidades administrativas atuaram de forma errada, através da apreciação 
do erro grosseiro ou manifesto;

- se a actividade discricionária da administração violou os princípios gerais da 
actividade administrativa - os princípios compõem o sistema de normas jurídicas 
que integram o objeto do Direito Administrativo e servem de controlo à atividade 
discricionária da administração;

De um modo geral, o controlo que é feito pelos tribunais é essencialmente   
apreciar e rejeitar situações em que verifica que houve violação dos princípios da 
atividade administrativa, isto é, no fundo, a imposição da rejeição de situações de 
discriminação ou que traduza a aplicação de princípios incorretos da 
administração. Não controlam os princípios, a menos que haja uma violação 
evidente destes mesmos princípios. 

EXERCÍCIO:

Numa determinada celebração relativa à organização em Portugal de uma fase 
final de uma grande competição desportiva, juntaram-se ao Presidente da 
República, no Palácio de Belém, as seguintes individualidades:
a) Primeiro-Ministro;
b) Ministra do Desporto;
c) Secretário de Estado Adjunto da Educação;
d) Diretora-Geral da Saúde;
e) Inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território;
f) Embaixador de Portugal em Espanha;
g) Reitor da Universidade Nova de Lisboa;
h) Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Mercados Públicos do 
Imobiliário e da
Construção;
i) Presidente do Conselho Regulador da ERC - Entidade Reguladora para a 
Comunicação



Social;
j) Presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, S.A.;
k) Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, E.P.E.;
l) Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
m) DeputadodaAssembleiaMunicipaldeLoulé;
n) Presidente da Junta de Freguesia de Gulpilhares e Valadares;
o) Presidente da Assembleia de Freguesia do Bonfim; e
p) Bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

Identifique, no contexto da organização administrativa, de forma fundamentada, os 
órgãos, organismos e ou entidades a que pertencem as mencionadas 
individualidades.

Quid Iuris?

a) É o chefe do Governo, órgão máximo da Administração Pública, previsto na 
Constituição da Republica Portuguesa.

b) Também ela faz parte do Governo, estando abaixo do Primeiro-Ministro, mas 
acima dos Secretários de Estado.

c) Parte do Governo, abaixo do Ministro que tutela a sua área. Os ministros e os 
SE estabelecem uma relação hierárquica de delegação de algumas 
competências.

d) Faz parte de uma Direção-Geral, de administração direta, respondendo 
hierarquicamente à Ministra da Saúde.

Caso 2:

Uma Diretora de Serviços da Direção-Geral do Património Cultural notificou a 
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. – uma empresa com 51% de capital 
público – da sua decisão de deferimento de um requerimento por esta 
apresentado, relativo a um projeto de estabelecimento de uma mina de lítio. Ao 
tomar conhecimento do referido ato administrativo, o Secretário de Estado da 
Cultura contactou a Ministra da Cultura, solicitando o agendamento de uma 
reunião com o Ministro do Ambiente e com a Subdiretora-Geral da Energia e 
Geologia, ambos com responsabilidades sobre a atividade mineira. Estes últimos 
convidaram também para a reunião o Presidente do Conselho de Administração do 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., uma vez que o projeto 
mineiro era localizado numa área protegida e incluída da Rede Natura 2000.

Identifique as relações administrativas, quando existam, entre os intervenientes.



CASO 3: Uma direcção-geral atribui licenças de pesca, uma vez que a lei assim o 
estabelece (esta competência está prevista numa norma habilitante) e os cidadãos 
têm o direito de solicitar estas licenças. Ao longo dos últimos anos, a Direção-Geral 
tem estado a emitir licenças apenas para determinadas categorias de pessoas - 
cidadãos portugueses, do sexo masculino e seus descendentes. Uma direção-
geral é um serviço central da Administração Pública, sendo que faz parte da 
administração direta:

• Artigo 13º: Ao atribuir estas licenças unicamente a este tipo de pessoas, a 
Administração Pública está a proceder ilegalmente, por violar o princípio da 
igualdade, ao ir contra o artigo 13º/1 (por força do artigo 266º/2) da Constituição 
da República Portuguesa, não podendo atuar de forma discriminatória em função 
da nacionalidade ou do género, nem violar o disposto no artigo 6º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

• Artigo 8º do CPA e artigo 266º Constituição da República Portuguesa: Quanto à 
atuação do diretor-geral, após todas as reclamações, também esta vai 
diretamente contra o princípio da justiça e da razoabilidade, no artigo 8º do 
Código do Procedimento Administrativo, em função do artigo 266º da 
Constituição da Republica Portuguesa. Ao revogar as licenças justamente 
atribuídas dos últimos 10 anos, a Administração Pública não se encontra a tratar 
de forma justa os que com ela entrem em relação, pois estas soluções são 
manifestamente desrazoáveis e incompatíveis com a ideia de Direito. 

• Artigos 8º e 3º do Código do Procedimento Administrativo: Para além disso, 
também o princípio da imparcialidade (porque a Administração Pública deve ser 
isenta, e está a atribuir unicamente as licenças a um conjunto específico de 
pessoas) e da legalidade é por ele posto em causa, uma vez que dispõe contra 
os requisitos definidos pela lei (a não ser que a lei confira uma margem de 
discricionaridade para que a Administração Pública possa escolher critérios 
próprios, mas esta escolha nunca poderia ferir os princípios acima descritos).

• Artigo 10º CPA: A sua atuação é, igualmente, oposta ao princípio da boa fé, já 
que utilizou requisitos não previstos na lei, não correspondendo aos valores 
fundamentais do Direito e frustrando a confiança na isenção que os restantes 
teriam em si - seria suposto a Administração Pública atuar de forma justa e 
imparcial, conforme o previsto na lei, e nesse sentido é gerada confiança na sua 
conduta: conduta esta que, ao não ser a correta, vem frustrar estas expectativas.

• Perante uma reclamação, não se espera que a Administração Pública responda 
da maneira que o Diretor-Geral respondeu. Assim, em adição, a Administração 
Pública também não parece obedecer ao princípio da proporcionalidade, na 
medida em que esta atuação não parece ser razoável ou sequer adequada à 
situação em causa.

CASO 3: A atribuição de uma licença, mediante um conjunto de critérios objetivos, 
é algo não discricionário - há requisitos evidentes e têm que se atribuir licenças 
caso esses se preencham. Contudo, quem quiser entrar para a carreira 
diplomática, tem que fazer exames e, posteriormente, existe uma entrevista - ao 



entrevistar um concorrente, permite-se uma certa margem de discricionariedade. 
Ainda assim, esta discricionariedade tem que ter limites - está subordinada à lei, 
tendo que ser baleada pelo artigo 3º do CPA (ou os atos são vinculados, onde a lei 
limita a atuação da Administração Pública de forma rigorosa; ou a lei prefere 
habilitar a Administração Pública para determinar as escolhas a fazer, atos 
discricionários). É um ato discricionário quando o seu exercício fica entregue ao 
critério do respetivo titular, e pode e deve escolher conforme entender. Não há atos 
totalmente vinculados ou discricionários, porque há sempre critérios a ser 
ponderados.

Dentro da discricionariedade, deve procurar-se a melhor solução em que dentro de 
certos limites, o agente da administração, consciente da sua responsabilidade, 
faça valer o seu próprio ponto de vista.

Aspetos que podem ser de discricionariedade: 
- momento da prática do ato;
- decisão de praticar ou não um ato; 
- determinação de factos e elementos relevantes para a decisão;
- determinação do conteúdo da decisão a tomar;
- forma a adotar para o ato administrativo;
- formalidades a observar;
- fundamentação da decisão (caso nao seja imposta);
- faculdade de apor no ato administrativo condições, moldes, causas ou outras 

cláusulas acessórias;

O controlo (exercido pela própria Administração Pública ou pelo tribunal) pode ser 
de LEGALIDADE (verifica-se no respeito pela lei, não é discricionário a 100%, é 
vinculado pela lei - está em causa a justiça) ou de MÉRITO (avalia a justiça, a 
bondade, a conveniência, a oportunidade e a correção técnica). Caso discordemos 
da decisão hierárquica da administração, interpomos recurso para o superior 
hierárquico - o ministro que tutela a matéria em causa.

• Procedimento administrativo

O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO vem enquadrar a discricionariedade do 
exercício da função administrativa. Paralelamente, quanto mais vaga é uma norma, 
mais importante é o procedimento administrativo - a diminuição do conteúdo 
regulador das normas é, então, acompanhado de um aumento da relevância do 
procedimento administrativo. 

O procedimento é uma relação jurídica que se estabelece entre dois entes, 
existindo uma relação dual; contudo, hoje em dia, é, sobretudo, multipolar. 
EXEMPLO: Uma situação em que sou um industrial e quero construir uma fábrica 



nas margens do rio Tejo, dou início ao procedimento de licenciamento industrial. 
Sucede que a zona onde a quero construir é muito em cima do rio, isto implica que 
seja preciso ouvir a Agência Portuguesa do Ambiente; ou ao seu lado há um 
grande mosteiro, também vou ter que ouvir a entidade nacional responsável pelo 
património. Entenda-se que num PA tenho que ouvir entidades que dão pareceres.
Não existe só um interesse público, mas sim vários – o que acaba por explicar a 
própria organização do Estado – dentro da administração direta temos o governo 
dividido em ministério que prosseguem interesses públicos distintos. Cada 
ministério teria um interesse público que lhe compete perseguir. 

O procedimento indica ainda quem é que tem que ser ouvido em cada momento. O 
procedimento, deste modo, é a sede na qual a administração formula todos os 
juízos e ponderações que são necessários para tomar as decisões. Assegura a 
coordenação dos vários órgãos e proporciona aos interessados a possibilidade de 
fazerem valer as suas razões - relevante para recolha e tratamento das opiniões e 
identificar a melhor solução. Do procedimento podem resultar atos, regulamentos 
ou contratos: quanto mais vago, mais importante o procedimento.

Princípios do procedimento administrativo:

• adequação procedimental: reconhece ao responsável pelo procedimento 
discricionariedade para adaptar melhor a decisão ao caso concreto;

• princípio do inquisitório: assinala a importância do papel da Administração 
Pública no procedimento e na tomada de decisões - podem usar os meios 
indicados que entenderem para tomar uma decisão justa;

• princípio da celeridade: determina a necessidade de rapidez e eficácia da 
Administração Pública na tramitação de um procedimento;

• princípio da cooperação e da boa-fé procedimental: procura assegurar uma boa 
cooperação entre a Administração Pública e os interessados;

• principio da preferência pelos meios electrónicos - a atividade administrativa deve 
desenrolar-se por meios eletrónicos, esta é a forma presumida quando o 
interessado já contactou por aquele meio. Requisitos da comunicação por meio 
eletrónico consagrados no artigo 61º/2;

O CPA, no seu artigo 2º, indica o seu âmbito de aplicação - a todas as entidades 
que exercem função administrativa, independentemente da sua natureza jurídica. 
Parte 2ª do CAP só se aplica aos órgãos da administração público (administração 
orgânica).
Parte I, III e IV - quaisquer entidades que exerçam a função administrativa
Parte II - órgãos da Administração Pública 

Situações subjetivas procedimentais - os entes podem intervir em defesa das suas 
situações jurídicas substantivas, relação jurídica do tipo procedimental. São eles:



a) Os órgãos das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, quando competentes 
para a tomada de decisões ou para a prática de atos preparatórios; 
b) Os particulares legitimados nos termos do n.º 1 do artigo 68.º; 
c) Pessoas singulares e coletivas de direito privado, em defesa de interesses 
difusos, segundo o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 68.º; 
d) Os órgãos que exerçam funções administrativas, nas condições previstas no n.º 
4 do artigo 68.º  

• LIMITAÇÕES: Dá-se nos casos em que, num procedimento em concreto, se 
verifica que a entidade com competência para decidir não deve decidir porque 
pode ter a sua imparcialidade afetada, nomeadamente nos termos da alínea d) 
do Artigo 69º ou por situações de relações familiares ou interesses que possam 
existir nos termos da alínea a) do artigo 69º. 

• Não são situações de impedimento em absoluto, mas a intervenção pode ser 
excluída por iniciativa do titular de um órgão ou de cidadão interessado: não há 
um impedimento, mas há uma dúvida séria e razoável sobre a sua 
imparcialidade de conduta ou decisão - fundamentos de escusa ou suspeição. 
Uma vez declarado o impedimento ou decidido o pedido de escusa, está 
decidido. O processo administrativo num procedimento é no sentido de acervo 
material - o meu processo numa faculdade.

Procedimento VS. Processo: a entidade administrativa não vai decidir, o 
procedimento está diretamente ingressado na relação jurídica material que está em 
discussão / no processo a entidade que vai intervir é exterior ao processo 
(tribunal), é o suporte físico do procedimento. 

Um dos traços mais distintivos do procedimento é a sua heterogeneidade -  há 
procedimentos de sujeitos múltiplos, sobre sub-procedimentos,  com intervenção 
de entidades terceiras. Ora, não há um modelo de tramitação rígido e pré-
determinado pela lei. No CPA constam as regras regais que se vão aplicar à 
maioria dos procedimentos. Mas depois temos regras mais específicas, como o 
Código dos Contratos Públicos, ou o regime jurídico da urbanização territorial, que 
vem regular procedimentos administrativos específicos. 

CLASSIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Iniciativa Particular (dependem de requerimento deste) ou de Iniciativa Pública 
(de início oficioso);

2. Procedimentos decisórios (visam a tomada de uma decisão administrativa) ou 
Procedimentos executivos (assegurar a projeção de efeitos de uma decisão);
1. Os procedimentos decisórios subdividem-se em procedimentos de 1º grau 

(sobre uma situação da vida) ou de 2º grau (sobre uma decisão 
administrativa anterior);



Os sujeitos do procedimento são sempre a entidade responsável e os 
interessados, que podem ser particulares, pessoas singulares ou coletivas de 
direito privado titulares de interesses difusos. 

Para que um interessado passe de um interessado potencial a um interessado 
atual tem que ser titular de um determinado título. Tanto pode ser um titular de 
interesse particular, como de interesses difusos ou coletivos, como interesses 
difusos de âmbito territorial, como interesses difusos de partes conflituantes. 

• Procedimento de iniciativa particular: Quando um procedimento se inicia por 
requerimento de um particular, nasce, na esfera jurídica da administração, um 
dever de decidir no prazo de 60 dias, contados em dias úteis. Este processo 
pauta-se por diversas interações com os particulares, nomeadamente a 
audiência prévia, que vai implicar uma suspensão do prazo. Se no final dos 60 
dias nada estiver feito e não existir qualquer deferimento tácito, posso ir a 
tribunal, uma vez que a administração violou o seu dever de decisão no prazo 
estabelecido. Se a decisão que a administração tivesse que tomar fosse uma 
decisão eminentemente vinculada, o tribunal pode-se substituir à administração, 
porque não existia discricionariedade envolvida.

Num procedimento deve haver delegação num inferior hierárquico, porque se a 
instrução for feita por alguém que não vai decidir, esse alguém estará menos 
propenso a tomar em consideração interesses que não devem ser tomados – 
estende-se aos acordos endoprocedimentais. Procedimento não é conduzido 
pelo órgão competente para decidir, mas sim por um órgão hierarquicamente 
inferior, a quem essa competência foi delegada.

FASES DO PROCEDIMENTO:

- Iniciativa: pode ser particular (nascendo na administração um dever de decidir 
num prazo de 60 dias úteis nos termos do descrito acima), ou oficiosa, se 
iniciada pela administração;

- Acordos endoprocedimentais: acordos estabelecidos entre os particulares e 
os órgãos da administração, visando: regular os termos do procedimento 
(acordar as diligências instrutórias a realizar), determinar as componentes 
discricionárias do conteúdo do ato a praticar no final do procedimento. 
Quem celebra estes acordos é o responsável pela direção do procedimento, 
ao invés do órgão competente para decidir. 

- Preparação (instrução / audiência prévia / constitutiva): implica perceber quais 
os interesses relevantes para a tomada de decisão. Os interessados têm o 
direito de ser ouvidos (notificação para a audiência), ainda que exista 



consagração legal para a dispensa de audiência previa, em casos justificados, 
que deve ser fundamentada e constante na decisão;

- Decisão: há requisitos adicionais que são necessários para se tomar uma 
decisão:
- Decisões Intra-Procedimentais: atos que não consubstanciam uma decisão 

final, são meramente procedimentais e não produzem atos externos (não é ato 
administrativo, só procedimental - pareceres, não é um ato administrativo, não 
produz efeitos externos / DIA - declaração ambiental) produz efeitos externos. 
Os atos finais consubstanciam os verdadeiros atos administrativos, 
produzindo efeitos externos.

Sujeitos do procedimento: devem ser ouvidos em sede de audiência dos 
interessados.
• 1 - Interessados Diretos;
• 2 - Interessados Difusos/Coletivos;
• 3 - Forma de legitimação popular;
• (4) – art. 68º 
• Contrainteressados – pessoas que têm interesses contrários ao sujeito do 

procedimento e que entram no mesmo, suscitando interesses difusos;
• Interesses contrapostos – o meu procedimento pode afetar outras pessoas, que 

também são titulares de situações jurídicas, dando origem a procedimentos 
multipolares (conflito de interesses).

1. Fase da iniciativa 

- Iniciativa oficiosa: São os procedimentos que a administração decide 
desencadear, como um concurso para a realização de uma obra pública, ou 
uma hasta publica para vender bens do património do Estado ou das 
autarquias, ou procedimentos disciplinares. Se o procedimento for iniciado 
oficiosamente, temos um (1) sub-procedimento inicial de natureza 
autorizava, que resulta, por sua parte, num ato autorizativo, que permite à 
(2) entidade administrativa competente dar início ao procedimento. Na 
iniciativa oficiosa pode dever-se o arranque (diferente de ínicio) de 
procedimento a um impulso processual autónomo (quando o órgão decisório 
é aquele que inicia o procedimento) ou a um impulso processual 
heterónomo (quando o órgão que inicia o procedimento não tem capacidade 
de decisão final). Quando se trata de um impulso processual heterónomo, o 
orgão que deseja dar início ao procedimento deve apresentar um 
requerimento, podendo sobre ele recair um despacho inicial de serviço. 
Face ao impulso processual heterónomo, se o órgão decisório concordar e 
quiser dar inicio ao procedimento, emite um ato autorizativo. Como quer que 
seja o arranque do procedimento, há um (3) dever de comunicar aos 
interessados o arranque do processo;



- Iniciativa particular: Procedimentos desencadeados por um particular e que 
visam a obtenção de um subsídio, certificado, licença ou empréstimo. Inicia-
se com um (1) requerimento que (2) constitui a administração no dever de 
decisão (diferente de diferir, isto é, de se pronunciar sobre a matéria em 
causa), tem que se trazer um recibo para confirmar que se apresentou o 
requerimento e tem que conter as menções consagradas no artigo 102º/1 
CPA. Sobre ele pode cair um despacho inicial (decisão intra-procedimental, 
não consubstancia a decisão final), ou podem ser tomadas outras medidas 
provisórias, nos termos do artigo 89º do CPA. Imaginemos que o particular 
se engana e preenche o requerimento junto da entidade incompetente. Aqui 
estas situações são oficiosamente sanadas, uma vez que há remessa 
automática para a entidade competente;

- Requerimento: os requerimentos têm que ser apresentados nos termos do 
artigo 102º por forma escrita, salvo nos casos previstos em lei. A entrega 
física do mesmo deve ser feita nos termos do artigo 103º. Uma vez 
recebido, o procedimento é registado e é passado um recibo caso se queira. 
O CPA tem também regras sobre a apresentação do requerimento (artigo 
104º). Sob o requerimento pode, sempre, recair um despacho inicial 
(*desp. inicial do serviço quando se trata de um requerimento emitido pelo 
órgão autor do impulso processual heterónomo), que pode consistir num 
indeferimento liminar (quando o requerimento é anónimo ou inteligível), ou 
num aperfeiçoamento (quando o requerimento não obedece a todos os 
requisitos do artigo 102º/1, suprem-se as deficiências ou convida-se o 
requerente a corrigi-las) – aqui analisa-se o requerimento para confirmar se 
estamos perante os mínimos para que o mesmo possa prosseguir (fase de 
saneamento, caso tal não se verifique);

Ato de indeferimento: um ato de indeferimento é, ao contrário do deferimento, um 
ato expresso, não tácito, que deve ser emitido no prazo determinado para a 
decisão - 60 dias, que podem ser estendidos até 90 mais.

- Denúncia ou queixa (anónimas ou não): sendo o objetivo instigar uma 
iniciativa oficiosa, a denúncia não constitui a administração no dever de 
proceder, mas sim no dever de ponderar;

- É também importante ponderar a existência dos interessados e a quem o 
procedimento é notificado (artigo 110º). Esta notificação não existe sempre. 
Artigos 67º e seguintes (interessados no procedimento – aliadas ao número 
2 do artigo 65º). 

- Fase do saneamento: consiste em confirmar se estamos perante os 
mínimos para poder dar continuação ao processo - se os requisitos mínimos 
estão satisfeitos;



2. Fase da Instrução

Destina-se a averiguar os factos relevantes para a tomada de decisão final, 
ou seja, recolher as provas necessárias para sustentar a alegação feita ou o 
pedido suscitado - esta é uma fase norteada pelo princípio do inquisitório. 

O responsável pelo procedimento pode determinar aos interessados a 
prestação de informações, a apresentação de documentos ou algo mais sujeito a 
inspecções, ou a colaboração em projetos de prova. Por sua vez, os interessados 
podem, eles mesmos, juntar estes documentos, pareceres e outras diligências 
para ajudar a robustecer o seu pedido. Se o requerimento destes materiais for 
vinculativo e o indivíduo se recusar a prestar esta colaboração, sem fundamento 
legal para tal, o procedimento não deve ir em frente, devendo disto ser notificados 
os interessados. Os particulares que requereram e os que estão a ser 
questionados podem ser ouvidos aqui, mas não é obrigatório e é meramente 
instrutório (para perceber melhor o problema). Existe, sempre, o ônus da prova. 

Uma das suas partes mais importantes é a fase da audiência dos interessados. 
Este é um dos passos mais indispensáveis e relevantes. Inclui, de forma muito 
sintética, a notificação dos interessados do sentido provável da decisão a tomar, 
acompanhado da fundamentação dessa inclinação, antes de ela ser tomada, para 
que eles possam contra-argumentar eficazmente; e, depois, a ponderação do 
instrutor dos pontos de vista dos interessados.

O sujeito da situação jurídica procedimental deve constituir-se logo como 
juridicamente interessado, se não não vai ser tido em conta no processo. A 
audiência dos interessados constitui uma manifestação do princípios da 
participação dos interessados, densificado no artigo 12º do CPA. Este, contudo, 
não é o único momento em que o direito de participação se manifesta, os 
interessados podem participar noutros contextos. Tem a sua origem nos processos 
sancionatórios (ideia de que ninguém pode ser condenado, sem que ninguém lhe 
pode negar o direito de defesa). O que encontramos agora é uma manifestação do 
direito de participar em decisões que dizem respeito aos interessados e não tanto 
um exercício do direito de defesa (só com natureza sancionatória) – esta distinção 
é relevante para saber se a preterição da audiência dos interessados pode 
considerar a decisão final nula, ou seja, um ato administrativo praticado com 
violação desta fase, se considerarmos que de facto esta fase tem natureza de 
direito fundamental, o mesmo ato será nulo. Isto é, a audiência dos interessados 
só se prende com o Direito fundamental à defesa, quando o sentido provável da 
decisão é de cariz sancionatório, sendo nestes casos (desfavorável para o 
particular) nulos, nos termos do artigo 161º.



Trata-se de um vício de forma, por preterição de uma formalidade essencial. Se 
não, poderá ser considerado anulável (como o STJ tem determinado), nos 
seguintes casos:

A dispensa de audiência pode acontecer, desde que o que a si conduziu, esteja 
explicitado na decisão final, e só em casos de:
a) Urgência;
b) Os interessados tenham suscitado adiamento da audiência e não tenha sido 

possível remarcar nova data;
c) A diligência em causa perturbar a execução ou utilidade da decisão;
d) Os interessados já se tiverem manifestado face ao importante no procedimento 

e já não for de grande utilidade;
e) Quando os interessados são demasiados - nesse caso, passa-se para uma 

consulta pública; 
f) Os elementos constantes no procedimento conduzirem a uma decisão 

favorável aos interessados;

A audiência pode acontecer de forma oral ou escrita, cabe ao diretor do 
procedimento decidir, a lei não fornece qualquer critério, e o interessado tem, na 
escrita, de responder após dez dias.

As normas sobre os pareceres – artigos 91º e 92º do CA, não estão regulados na 
fase de instrução. Regra geral: pareceres são obrigatórios e não vinculativos. A 
distinção entre um parecer obrigatório vinculativo ou não é feita com base no artigo 
92º. O prazo regra para a emissão dos pareceres é de 20 dias.

• Prazo para emissão = 10 a 30 dias, quando definido pelo instrutor do 
procedimento;

• Prazo supletivo = 20 dias – art. 92º/ 3 e 4, regra geral; 

Imaginemos que estamos perante um parecer obrigatório não emitido no prazo 
determinado nos termos do disposto no Artigo 91º. Tramita então o procedimento 
exatamente igual, segundo o artigo 92º/5. Caso seja um parecer obrigatório 
vinculativo e a entidade que devia ter dado o parecer, não o faz, o responsável tem 
que interpelar no prazo de 10 dias a entidade e são-lhe dados 20 dias adicionais.

Caso um parecer seja obrigatório e vinculativo, insere-se nos termos do artigo 
163º, por dispor contra a lei que determina que a Administração está vinculada a 
acatar a decisão do parecer, pelo que pode ser anulado. Caso um parecer seja 
obrigatório não vinculativo, se for pedido mas não for emitido no prazo correto, o 
procedimento pode tramitar sem relevar o parecer, não padecendo de nenhum 
vício.



- Quais as situações taxativas em que o ato administrativo é nulo, não produzindo 
efeitos? A sua violação preencheria a previsão constante do artigo 167º/2/d) do 
CPA.

3. Fase da decisão 

Pode existir, primeiro, uma fase de preparação da decisão, em que o 
procedimento, já completo a nível factual, segue para o órgão decisório (em 
despacho se for órgão singular, e para ser analisado em deliberação, se for 
colegial). O órgão decisório pode considerar a instrução insuficiente e solicitar 
novos elementos. 

• Fase constitutiva da decisão final que tanto pode acabar num ato administrativo, 
como num contrato, como num regulamento, nos termos do artigo 127º do CPA. 
Pode acontecer que o procedimento administrativo termine sem uma pronúncia 
de mérito sobre o procedimento - termina por questões formais que impedem o 
conhecimento mérito da pretensão. Deve ocorrer no prazo geral de 60 dias e 
vale apenas na medida em que lei especial não preveja de forma diferente, 
podendo ser derrogado por um ou mais períodos. A fixação de um prazo geral 
para decidir não significa que, uma vez decorrido esse período, resulte daqui 
num diferimento ou não. Se não houver lei que determine a existência do 
deferimento tácito, existe um incumprimento do dever para decidir.

Quando a iniciativa for oficiosa, a caducidade do período de decidir 
desfavoravelmente está no artigo 128º. 

Um deferimento, ao invés de um indeferimento, é um ato tácito, pelo que, para que 
exista, tem que estar prevista esta possibilidade, para o caso concreto, em lei 
especial.

As comunicações prévias não se confundem com o deferimento tácito. No 
deferimento tácito há uma decisão administrativa, ao passo de que na 
comunicação prévia, é apenas um particular que comunica à administração que vai 
realizar aquela atividade.

————————

CASOS PRÁTICOS 

- Caso 1:

António, agricultor no Alentejo, solicitou à Direção Regional de Agricultura e Pescas 
uma autorização para utilização de um produto fitofarmacêutico em algumas das 
suas explorações agrícolas. Considerando que se vivem tempos modernos, 



efetuou o requerimento através de uma mensagem via a aplicação WhatsApp, 
dirigido ao Diretor Regional Adjunto, seu amigo de infância. O início do 
procedimento foi notificado ao vizinho de António, Hipólito, também ele agricultor, 
mas reconhecido pelas suas hortaliças de produção biológica. A notificação, sem 
qualquer assinatura ou outra informação e apenas com o timbre da Direção 
Regional, apenas mencionava o seguinte:
“Ex.mo Senhor Hipólito,
Fica V/ Exa. por esta via notificado de que um seu vizinho solicitou, há alguns dias, 
abertura de um procedimento de autorização para utilização de fitofármacos num 
dos terrenos contíguos ao seu.
O referido procedimento concluir-se-á, impreterivelmente, no prazo de 90 dias, 
tendo V/ Exa. apenas direito a ser informado da abertura e da conclusão do 
presente procedimento, nos termos do disposto no artigo 61.o do Código do 
Procedimento Administrativo.
Qualquer pedido da parte de V/ Exa. relativamente ao presente procedimento será 
liminarmente indeferido.”

Perante esta notificação, Hipólito decidiu fazer uso das adequadas garantias 
administrativas. O que poderá ele alegar e solicitar à Administração Pública?

1. António fez o pedido pelo whatsapp ao Director Regional Adjunto. Um 
procedimento inicia-se nos termos do artigo 102 do CPA, onde se exige que 
seja feito um requerimento inicial. Mesmo que o contacto fosse admissível, 
teria que ser à entidade que ele coordena, nunca ao diretor. Este requerimento 
só pode ser enviado, ainda, nos termos do artigo 104º (por exemplo por 
transmissão electrónica de dados). Deve haver alguma formalidade, deve ter 
os mínimos requisitos cumpridos, o requerimento tinha que ser dirigido ao 
telemóvel coletivo em causa. Expõe-se os factos (motivos do pedido) e faz-se 
o pedido formalmente elaborado. BUE (Artigo 62º), Balcão Único Eletrónico era 
a plataforma que deveria existir para que este processo acontecesse online 
(exceptuando o e-mail).

2. Perante a notificação, Hipólito procura ajuda. O início do processo, através do 
artigo 110º, é notificado às pessoas cujos interesses protegidos possam ser 
lesados e subliminarmente identificados. O objeto da notificação é o pedido da 
licença. Tem que ter acesso aos processos pelo principio da administração 
aberta, consagrado no artigo 17º.

- Caso 2:

Ananias, proprietário de uma emissora de rádio – a FM Notícias –, requereu à 
Ministra da Cultura o acesso ao exercício da atividade de rádio. Em resposta, 
recebeu uma notificação do gabinete da Secretária de Estado da Comunicação 
Social para se pronunciar, em sede e audiência prévia, sobre a decisão de 
concessão de uma licença a outra emissora de rádio que não a sua – a Rádio 



Explosiva. Mais se informava que Ananias teria 5 dias para responder à 
notificação.
Perante esta situação, Ananias considerou ser a notificação um engano dos 
serviços e não apresentou qualquer resposta. Passados dois anos sem nunca 
mais ter sido notificado sobre a conclusão ou sequer o andamento do 
procedimento, apresentou, junto do gabinete da Secretária de Estado um 
requerimento para consultar a documentação relativa ao seu procedimento. Foi 
então notificado de que, além da Secretária de Estado ter sido substituída, todo o 
processo tinha sido encaminhado para a Entidade Reguladora da Comunicação 
(ERC), que era o organismo público responsável pelas concessões de licença de 
radiodifusão. Em conclusão, a nova Secretária de Estado não tinha qualquer 
obrigação de prestar informações ou esclarecimentos.
Ao saber disto, Ananias entrou em contacto com a ERC, que o informou que o seu 
procedimento já tinha sido concluído, tendo sido concedida licença à Rádio 
Explosiva, que se encontrava já em funcionamento há quase dois anos. 
Atormentado com estas notícias, Ananias pediu para consultar o processo e qual 
não foi o seu espanto quando, ao ver as assinaturas, se apercebeu que não eram 
as suas.
Analise as situações juridicamente relevantes respeitantes ao procedimento 
administrativo

“(…) a nova Secretária de Estado não tinha qualquer obrigação de prestar 
informações ou esclarecimentos.” - o princípio da colaboração dos particulares, 
que define que à Secretaria de Estado cumpre sempre dar a mínima satisfação 
aos particulares. Mesmo o gabinete da SE tinha que prestar essas informações.

“Ao saber disto, Ananias entrou em contacto com a ERC, que o informou que o seu 
procedimento já tinha sido concluído, tendo sido concedida licença à Rádio 
Explosiva, que se encontrava já em funcionamento há quase dois anos.” - está 
novamente em causa o princípios da decisão, uma vez que se espera que a 
administração tome uma decisão sobre o requerimento do particular, e para além 
disso, poderia posteriormente o próprio fazer-se valer do princípio da 
responsabilidade.

- Caso 3:

A empresa “Ventoinhas Somos Nós, S.A.” deu entrada com um pedido de 
licenciamento de um parque eólico junto da Direção-Geral de Energia e Geologia 
(a “DGEG”). Transcorridos cerca de 90 dias depois da entrada do requerimento, a 
DGEG indeferiu liminarmente o pedido formulado sustentando as seguintes 
razões:
• A competência para decidir dos pedidos de licenciamento cabe ao Ministro do 
Ambiente e não à DGEG;



• O pedido formulado não incluiu todos os elementos necessários para a sua 
apreciação – faltando inclusivamente a certidão de registo comercial da sociedade 
“Ventoinhas Somos Nós, S.A.”;
• Foi solicitado parecer à Agência Portuguesa do Ambiente a qual não se chegou a 
pronunciar pelo que, em todo o caso, o licenciamento solicitado não poderia ser 
deferido.
Questão:
Aprecie criticamente a argumentação avançada pela DGEG a propósito do 
requerimento apresentado.

O RESULTADO DO PROCEDIMENTO 

- Quais são os atos jurídicos que podem resultar do procedimento 
administrativo?

• Ato administrativo;

• Regulamento;

• Contrato administrativo (tem um procedimento regulado no código dos 
contratos públicos);

• Ofícios, despachos, portarias, resoluções- tituladas em papel e podem 
consubstanciar atos administrativos ou regulamentos administrativos.

Adm. Central                         Adm. Indireta                      Adm. Autónoma               
independente                 

Hierarquia                      super intendência + tutela                    tutela                                        
tutela ad hoc 

Governo                                 institutos públicos                     autarquia                                
Entidades reguladoras

(ministérios;                                  EP’s                                     regiões

Secretários de Estado;                                                           associações

   Direções gerais;  Serviços)                                                       universidades 



• Os regulamentos: 

Da atividade administrativa podem ser aprovados atos de natureza normativa 
e que consubstanciam um poder normativo de segundo grau.

Regulamentos: atos jurídicos que contêm normas jurídicas abstratas e gerais 
e que é emanado no exercício da função administrativa. Implica a produção de 
normas jurídicas emitida no exercício de poderes jurídico-administrativos. 

- A diferença entre regulamentos e outras normas emitidas no âmbito da 
atividade administrativa, é que, de alguma forma, estes se prendem com 
aspetos internos das entidades administrativas, nomeadamente estatutos 
das entidades, que têm natureza abstrata mas que se reportam à 
organização à entidade; ou os regimentos. Não se confundem com os 
regulamentos administrativos, na medida em que não produzem efeitos 
externos. 

O regulamento é fonte de direito. Para além de ser o resultado da função (e 
do procedimento) administrativa, é também fonte de Direito e contem normas 
de carácter geral e abstrato, que consubstanciam um critério de validade para 
todos os atos que venham a ser praticados ao abrigo daquele regulamento. O 
regulamento serve de parâmetro de validade para os atos administrativos e 
para os contratos. 

Isto significa que nós compreendemos de forma mais clara aquilo a que 
usualmente se designa o princípio da inderrogabilidade singular dos 
regulamentos administrativos. E este princípio encontra consagração 
expressa no artigo 142º/2 do CPA = Isto significa que não é possível praticar 
atos administrativos que contrariem um regulamento em vigor, ainda que a 
competência para a prática do ato administrativo seja a mesma para a prática 
e criação do regulamento em vigor. O regulamento tem de se respeitado pelos 
atos praticados posteriormente à sua entrada em vigor. 

Exemplo: plano do diretor municipal de Lisboa, que vem regulamentar o uso 
do solo localizado no município de Lisboa. É um regulamento administrativo 
que é em rigor aprovado pelo município (câmara municipal mais assembleia 
municipal). Ora não pode nenhuma destas entidades atribuir uma licença 
contrária ao próprio regulamento que aprovou. A partir do momento que 
aprova um regulamento há uma auto e uma hétero-vinculação. 



O regulamento administrativo é então duas coisas em simultâneo:

• Resultado da atividade administrativa;

• O  parâmetro de validade da atividade administrativa - fonte de direito 
administrativo;

Nem sempre é fácil fazer a delimitação conceptual das figuras do regulamento 
e do ato administrativo. Contudo, a distinção é: 

- Comandos individuais e concretos ———> atos administrativos;

- Comandos gerais e abstratos —————> regulamentos;

• Artigo 135º: Para efeitos do CPA, o regulamento consubstancia regras 
gerais e abstratas emitidas no exercício da atividade administrativa e 
que produzem efeitos externos. 

• Artigo 148º: Consideram-se atos administrativos as decisões que, no 
exercício de poderes jurídico-administrativos, visem produzir efeitos 
jurídicos externos numa situação individual e concreta. É um comando, 
consegue-se determinar quem são os sujeitos que no momento da 
prática do ato vão ser abrangidos. 

Polémica doutrinária: 

Freitas do Amaral: Desde que um comando unilateral emitido pela 
Administração não individualiza os destinatários mas os refira através de 
conceitos universais, este comando deve ser qualificado como geral e deve 
então ser reconduzido à figura do regulamento e não do ato administrativo. 

Marcelo Rebelo de Sousa: a generalidade das normas decorre também do 
facto de os destinatários não serem individualizáveis, e portanto os comandos 
que embora não individualizem à partida quais são os seus destinatários mas 
que possuam critérios que permitam individualizar os sujeitos abrangidos pelo 
seu comando, consubstanciam-se atos administrativo. 

Isto tem relevância por causa do procedimento aplicável, quanto às vias de 
ação, quanto aos traços de impugnação junto dos tribunais, e na verdade não 
é a distinção não é a preto e branco (a Vera Eiró tende mais para a segunda 
visão, a do Marcelo).

Este tipo de situações consubstanciam comandos híbridos, que na natureza 
dos conceitos não se podem caracterizar nem de uma coisa nem de outra, 
mas a visão do Marcelo é a mais cautelosa. E devemos aproximar estas 
situações ao ato administrativo.   



Temos de conseguir de alguma forma fazer esta distinção, sendo que o 
regulamento é o fundamento de validade do ato administrativo - princípio da 
inderrogabilidade singular dos Regulamentos Administrativos:

Temos regulamentos…

• internos;

• externos - para efeitos do CPA são os únicos relevantes;

• misto; que disciplina internamente, regula matéria orgânica e funcional 
da administração, e que contém simultaneamente matéria externa:

Exemplo: Regulamento da faculdade que vem determinar quais os 
direitos e deveres dos estudantes, e que determina como vão ser 
organizados os SA, núcleos de investigação, vai para além da 
organização da faculdade. Ora os estudantes são pessoas jurídicas 
externas à faculdade. Este regulamento é então misto, tem efeitos 
externos e internos.

REGULAMENTOS INTERNOS VS. REGULAMENTOS EXTERNOS: Os 
regulamentos internos são emanados com fundamento num poder genérico de 
auto-emanação, não é necessário ter uma habilitação legal autónoma e 
individualizada para que se possam proceder à criação de regulamentos 
internos princípio da auto-organização interna; pelo contrário um regulamento 
com efeitos externos, vincula toda a gente a si sujeita enquanto resultado do 
exercício da função administrativa e deve também obediência ao princípio da 
legalidade, logo tem de haver uma habilitação legal que permita aprovar 
aquele regulamento: princípio da legalidade, a competência depende sempre 
de lei habilitante.

REGULAMENTOS INDEPENDENTES vs. REGULAMENTOS GENÉRICOS:

• Independentes: visam introduzir uma disciplina jurídica inovadora 
(nova). Que dificuldade pode existir no que respeita à conceptualização 
dos regulamentos independentes? Está em distinguir um regulamento 
independente, das leis, porque na verdade uma lei em sentido material 
disciplina de forma inovadora, e um regulamento administrativo 
independente também… e sendo que a competência legislativa não 
está limitada apenas ao poder legislativo, o poder executivo também 



pode legislar através de decretos-lei, torna-se mais difícil distinguir isto. 
O executivo tem amplas competências legislativas próprias que permite 
que aja em concorrência com a AR emanando decretos-lei

- Quanto a um regulamento administrativo, a sua validade pode ser 
conhecida de forma definitiva por um tribunal administrativo, enquanto 
que num decreto-lei o seu parâmetro de validade prende-se com a 
constituição, e logo apenas o TC pode sindicalizar a sua validade. 

- Os regulamentos não são sujeitos ao mesmo tipo de aprovação 
procedimental que os decretos-lei. Há procedimentos de aprovação 
específicos para o exercício da função legislativa, para os 
regulamentos administrativos vamos aplicar o procedimento 
administrativo.

Quanto ao regulamento independente é difícil de perceber porque é que 
o governo deve aprovar um regulamento independente em vez de um 
decreto lei, mas teremos outras entidades administrativas que não 
podendo executar atividade legislativa, vão proceder à emissão de 
regulamentos independentes. E por isso vamos encontrar muitas 
entidades reguladoras a emitir regulamentos independentes -   
função reguladora. 

136/4º: impede que os órgãos competentes comecem a emitir tudo e 
alguma coisa, porque precisam de norma habilitante para isso, mesmo 
que não consubstanciem regulamentos administrativos. 

Exemplo: Recomendação nº24: o diretor geral de energia e geologia 
decidiu emitir esta recomendação na qual diz que vai emitir licenças a 
agricultores. Isto consubstancia na verdade um ato jurídico unilateral 
praticado no exercício da função administrativa que produz efeitos 
externos e consubstancia uma decisão, então esta não é uma mera 
decisão, é uma ato administrativo. É uma mera recomendação de 
conduta, mas é um ato administrativo. 

Pode-se chamar recomendação, diretiva, código de conduta… à partida 
não são vinculativos, tal como se diz neste artigo, mas que podem 
consubstanciar um ato administrativo. Por isso, temos sempre de olhar 
para a natureza material independentemente da forma que tenha 
revestida. 

Artigo 136º/4 - Algo que é apenas orientador e não vinculativo como 
uma recomendação também precisa de habilitação legal. Os órgãos da 



administração pública estão sempre abrangidos pela lei e pelo princípio 
da legalidade, por isso precisam de uma base legal habilitante. Na 
verdade, uma recomendação apesar de não co-subsistir uma decisão e 
ser uma mera guia, continuam a ser uma “espécie de ato 
administrativo”. 

É sempre preciso olhar para a forma do ato para ver o que temos 
perante nós. O governo pode praticar um ato administrativo sob forma 
de decreto-lei e podemos reclamar ao TA com fundamento não na 
invalidade da norma jurídica presente no ato, mas por ser um ato em si.

• A função administrativa e a função legislativa

A lei admite a existência de atos legislativos que contêm matéria 
administrativa. O governo, porque pode aprovar leis e regulamentos 
administrativos, não está impedido de exercer a função administrativa através 
de uma lei. Isto não é o mesmo que dizer que a AR pode aprovar leis sobre 
todas as matérias, não é, porque a AR não pode administrar. 

Há uma reserva de administração constitucionalmente salvaguardada, que 
compete ao governo e não pode ser alvo de interferência por parte da AR. Há 
um conteúdo material que se prende com o núcleo essencial da função 
administrativa e que não pode ser objeto de uma interferência pela AR por 
pena de violação do princípio da separação de poderes. 

Há domínios específicos de reserva de administração em que os únicos 
poderes normativos que podem  ser exercidos são poderes regulamentares ou 
então o poder legislativo do governo através do decreto-lei. Mas há também 
domínios específicos de reserva de administração em que os únicos poderes 
normativos que podem ser exercidos são de tipo regulamentar, ou seja não 
podem ser decretos-lei: isto acontece nas regiões administrativas, nas 
autarquias locais, nas ordens profissionais e nas universidades. Tudo o que 
tenha a ver com a satisfação de interesses próprios das pessoas jurídicas que 
compõem essas entidades, então as normas devem emanar destas mesmas 
pessoas jurídicas autónomas, sob pena de, em contrário, se violar o princípio 
da separação e poderes. 

Assim, nós temos normas contidas em regulamento independente que podiam 
perfeitamente estar em decreto-lei. 

- Quem é o titular do poder regulamentar? Quem pode aprovar 
regulamentos? 



O principal órgão com competência regulamentar é o governo, tal como 
decorre do artigo 199º/c) da CRP (lei habilitante). Mas não é só o governo. A 
lei também prevê a possibilidade da delegação deste poder em órgãos 
subordinados: direções gerais, secretários de Estado, etc. 

• Direção geral de energia e Geologia: se quer emanar um regulamento 
tem de dizer qual é a norma que permitiu aprovar este regulamento, e 
no regulamento tem de dizer isto, sob pena de inconstitucionalidade 
formal. 

Diplomas referentes às autarquias locais: 169º/99 e 75º/2013, onde estão 
compreendidas as normas habilitantes de poder regulamentar.

TEMOS SEMPRE DE ENCONTRAR BASE LEGAL HABILITANTE:

• PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA DE LEI;

• PRINCÍPIO DA LEGALIDADE;

A habilitação não pode ser presumida.

Os regulamentos emanados pelo governo têm a seguinte forma: 

• Decreto regulamentar - nunca pode ser um ato administrativo, é sempre 
normativo - regulamento independente;

Regulamentos não independentes:

• Resolução do conselho de ministros;

• Regulamentos ministeriais (ou seja, portaria ou despacho);

À exceção do decreto regulamentar, os restantes podem ser um ato 
administrativo. Se tem conteúdo normativo, estamos perante um regulamento 
administrativo. 

Artigo 139º: a publicação não é um requisito de validade do regulamento, é 
apenas de eficácia. Por isso é que é importante saber se tem conteúdo 
normativo COM EFICÁCIA EXTERNA, porque se assim for tem de estar 
publicado em Diário De República para produzir efeitos. 

A maioria das entidades administrativas está a aprovar regulamentos que não 
publica em jornais oficial, por isso basta levantarmos esta questão. 



Regulamentos de execução ou regulamentos independentes:

Distinção é feita através do critério do grau de dependência em relação à lei:

O mais usual é que os regulamentos de execução venham detalhar uma 
opção legislativa prévia, são um conteúdo normativo de segundo grau, que 
veio explicitar e concretizar um determinado quadro legislativo de primeiro 
grau. Regulam aspetos de pormenor ou questões técnicas que a lei deixa em 
aberto.

Os independentes são regulamentos que a administração vai editar sem 
referência imediata a uma lei anterior e assumem a forma de decreto-
regulamentar. A administração produz um regulamento sobre matéria nova, o  
seu conteúdo não está consagrado em lei anterior. Isto está aceite pela nossa 
CRP no artigo 112º/6. Introduzem matéria inovadora. A base legal habilitante 
limita-se a estabelecer uma competência e depois a entidade reguladora 
aprova os seus regulamentos. 

São regulamentos independentes aqueles que têm uma habilitação legal 
própria, que não resulta da CRP, mas esta habilitação legal é apenas no 
sentido de atribuir à entidade regulatória, competência para produção 
normativa, não diz em que termos. É uma competência genérica para 
competência reguladora, através da aprovação de regulamentos. Limites:

• Aos regulamentos independentes aplica-se o princípio da legalidade, ou 
seja, só pode acontecer mediante competência expressa em lei e não 
pode nunca derrogar uma disposição legal anterior, não prefere à lei 
(princípio da preferência de lei);

• Não pode haver emissão de um regulamento independente em áreas 
que sejam de reserva relativa ou absoluta de lei.

O que os distingue?

I. Antes de mais, a lei e o regulamento existem, também, numa relação 
de hierarquia - isto é, ainda que a lei tenha apenas que respeitar os 
principios consagrados na Constituição e o seu texto, o regulamento 
estará sempre vinculado à lei, no sentido em que necessita sempre 
de habilitação legal para que exista - precedência de lei;

II. Nunca pode dispôr contra a lei, nunca um regulamento pode ter 
conteúdo oposto à lei - preferência de lei; 



III. Lei tem menor detalhe técnico, serve apenas de concretização legal 
inovadora de princípios, enquanto que os regulamentos têm 
bastante teor técnico, e muitas vezes, pretendem detalhar opções 
legislativas prévias. As leis do Parlamento tendem a ser linhas gerais 
e os regulamentos são a forma da Administração Pública prosseguir 
o fim público com eficiência;

IV. Um regulamento nunca pode tratar matéria de reserva absoluta ou 
relativa, um regulamento destina-se a determinar matéria 
administrativa apenas;

V. A forma é o que distingue um decreto-lei (diploma normativo legislativo) 
de um decreto regulamentar regional (diploma normativo 
regulamentar); 

VI. Uma lei não pode ser elaborada por órgãos com competência 
regulamentar - uma junta de freguesia não tem competência 
legislativa, mas tem competência regulamentar, pelo que 
conseguimos entender que ela vai elaborar, necessariamente, um 
regulamento. Os membros da Administração Pública não têm 
competência legislativa, pelo que qualquer diploma de conteúdo 
normativo que verse sobre conteúdo administrativo é um 
regulamento;

Como se resolvem os conflitos de normas: 143º/2;

Procedimento do regulamento administrativo

I. Artigo 97º: fase da iniciativa:

É sempre de iniciativa oficiosa, pode é ser motivado por um impulso particular, 
através da petição pública.

• Impulso Particular: Os particulares podem dirigir-se à entidade responsável 
para propor a elaboração de um regulamento, no exercício do seu direito de 
petição, mas não deixa de ser de iniciativa oficiosa. O particular deve 
fundamentar a sua petição e a administração deve informar o cidadão do 
destino da mesma, bem como o fundamento por detrás da sua decisão. A 
petição é sempre insuficiente para dar início ao procedimento, uma vez que 
não constitui a administração no sentido de proceder, pelo que, para 
realmente começar tem que haver uma decisão favorável por parte do órgão 
competente. 



• O início do procedimento é publicado no sítio institucional da entidade na 
internet e deve conter o órgão responsável pelo desencadeamento, a data 
do início, o objeto e a forma do documento, e a apresentação dos 
contributos necessários para o regulamento;

• Podem ser estabelecidos acordos endoprocedimentais;

II. Artigo 99º: projeto do regulamento. Todos os regulamentos devem ser 
aprovados com base num projeto inicial, acompanhado de nota justificativa 
fundamentada, que deve incluir os custos e benefícios das medidas 
propostas (princípio da boa administração, que só deve actuar nos limites 
do benefício da coletividade). 

• Os projetos incluem, também, a audiência dos interessados (ou a consulta 
pública - quando o número de interessados é demasiado elevado, submete-
se por via da publicação do projeto no DR). Na audiência dos interessados 
ouvir-se-iam as pessoas que já se teriam manifestado como interessados. 
Esta audiência pode ser dispensada nos termos do artigo 100º/3. Esta etapa 
suspende o prazo do procedimento;

• Nos casos de consulta pública, os interessados devem submeter, por escrito, 
as suas sugestões ao órgão competente, até 30 dias após a publicação do 
regulamento;

Atenção: o artigo da audiência dos interessados é especifico do regulamento, é o 100º.

III. Notificação e decisão. Uma decisão tem que ser tomada e os 
interessados devem ser informados, através da publicação no Diário da 
República, podendo ser também feita (o DR é obrigatório, mas pode ser 
em mais sítios) no local oficial da entidade e na Internet;

• A publicação do regulamento elaborado em DR é requisito de eficácia do 
regulamento administrativo, pelo que, só a partir desse momento, se podem 
produzir efeitos. Logo, mesmo que entrando em vigor, se não tiver sido 
publicado em DR, o regulamento não é eficaz.

• Os regulamentos entram em vigor no prazo determinado por vacatio legis (5º 
dia após a sua publicação), ou em data por eles estabelecida.

EXEMPLO: Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020

Trata-se de um regulamento administrativo, pelo que se discute qual é a norma 
administrativa que tem o poder de suspender direitos, liberdades e garantias. Não 



podemos através de uma norma regulamentar, sem uma norma habilitante de valor 
constitucional. estabelecer estas limitações. Ou estamos perante um decreto-lei 
autorizado, ou, se a forma seguida é a de regulamento administrativa, então é 
preciso uma norma habilitante nesse sentido.

CADUCIDADE:
- Regulamento caduca em duas situações:

- Condição suspensiva dos efeitos: “Este regulamento só vigora durante o XII 
Estado de Emergência”;

- Termo final: “Este regulamento caduca dia 7 de janeiro de 2020”;
• Início do regulamento:

- Termo inicial: “Este regulamento só produz efeitos após dia 14 de janeiro de 
2020”;

- Condição Resolutiva: ““Este regulamento só vigora a partir do XII Estado de 
Emergência”;

• Invalidade dos atos e regulamento administrativos 

1. REGULAMENTOS

- Conflito de normas que não se prende com invalidade normativa - os 
regulamentos administrativos dizem-se apenas inválidos, enquanto que no ato 
administrativo o legislador qualifica a invalidade, podendo o ato ser anulável ou 
nulo. Um ato administrativo ilegal é inválido e o legislador discrimina quais os 
casos de nulidade e de anulabilidade. O CPA não adota qualquer posição quanto 
à modalidade de invalidade que se aplica nos regulamentos administrativos. 

- Regime de invalidade atípico dos regulamentos: estamos perante um regime 
que se aproxima muito do regime da inconstitucionalidade das leis ou 
desconformidade com a lei de valor reforçado. Fala-se apenas em invalidade do 
regulamento administrativo porque este regime é atípico. A invalidade dos 
regulamentos pode ser declarada a todo o tempo, e pode também ser declarada 
pelos órgãos administrativos competentes. Contudo, os regulamentos com 
ilegalidade formal ou procedimental só podem ser impugnados ou declarados 
inválidos no prazo de 6 meses (não é bem a todo o tempo, se houver um vicio 
de irregularidade formal ou procedimental então só pode ser impugnado no 
prazo de 6 meses a contar da data de publicação). Não é uma verdadeira 
nulidade, pois não pode sempre ser declarado a todo o tempo: quando algo no 
processo ou na forma que este regulamento administrativo tomou foi ilegal - isto 
afasta o regime típico da nulidade. É invocável oficiosamente e pode ser 
reconhecido a todo o tempo, pelo que se aproxima da nulidade; mas nas 
situações em que é sanado com o decurso do tempo (6 meses - vícios 
procedimentais e formais), devido à retroatividade e ao não determinar a 
reperstinação dos atos sanados aproxima-se da anulabilidade. Ou seja: 



- Oficioso/invocável;
- Sanável com o decurso do tempo (6 meses);
- Prazo;
- Retroativo;
- Declaravel a todo o tempo (reegra geral);

1.1. REVOGAÇÃO DE UM REGULAMENTO

- Artigo 146/3: Se há uma revogação tem que haver uma substituição (surge novo 
regulamento). No entanto, se não houver substituição considera-se em vigor as 
normas do diploma que foi revogado e que são necessárias para o 
funcionamento de leis nacionais ou de DUE. Quando há uma inobservância do 
número anterior, para garantir que a lei regulamentada não fique inoperante, o 
legislador vem recolocar em vigor normas revogadas. Tenho que olhar para o 
regulamento que foi revogado, e dizer que não o foi, na verdade, por força do 
artigo 146º/3 e porque é necessário haver normas operacionais (regulamentos 
de execução);

Nos regulamentos eu apenas qualifico a sua desconformidade com a lei como 
inválido, não aponto os vícios de que padece como nos atos.

Revogação e Anulação - atos desintegrativos

Segundo o Artigo 165º do CPA, a aplicação da revogação e da anulação 
distinguem-se na medida em que na anulação o problema se prende com um ato 
que inicialmente já padecia de um vício (é-lhe intrínseco), é inválido desde sempre; 
ao passo que na revogação, o ato passa a poder ser posto em causa por motivos 
subsequentes de mérito - isto é, uma informação nova que surgiu e que altera as 
circunstancias de tal forma que o ato, que no momento da sua outorga era válido, 
deixa de o ser. A anulação trata a validade, conformidade com a lei, vícios que 
residem no ato; a revogação, trata novas informações, conveniências ou 
oportunidades que surgem posteriormente, elementos exteriores ao conteúdo do 
ato. Assim sendo, se um órgão invoca a ilegalidade, então tem que anular o ato, 
não revogar.

O artigo 168º determina o regime especial da anulação administrativa: Art. 168º/1 - 
um ato administrativo é anulável no prazo de 6 meses a contar da data do 
conhecimento da causa de invalidade ou no prazo de 5 anos (a contar da emissão 
do erro) em caso de invalidade por erro do agente, desde o momento da cessação 
do erro. 

Numa revogação ou anulação, pressupõe-se que o procedimento é igual ao do ato 
primário, com a excepção de que os pareceres podem ser dispensados e que, em 



casos do ato primário ser nulo ou anulável por incompetência, então o ato 
secundário desintegrativo já terá, logicamente, que ser praticado pelo órgão 
legalmente competente. 

2. ATO ADMINISTRATIVO

O contrato, hoje em dia, é tão ou mais importante que o ato administrativo, 
contudo, o ato administrativo continua a ser central.

A noção de ato nasceu e tem como génese fundamental um único propósito - 
identificar quais os atos que podem ser sindicados e conhecidos em tribunal. O 
conceito de ato administrativo, hoje, não corresponde a uma construção dogmática 
estável, sendo a mais estável, ainda assim, a que resulta do labor doutrinário do 
Professor Marcelo Caetano, que o identifica como “a conduta voluntária de um 
órgão da administração que, no exercício do poder público, e para persecução de 
interesses posto por lei a seu cargo produza efeitos jurídicos no caso concreto”. 

Os atos definitivos e executórios são os que realmente determinam as decisões 
e aqueles que determinam quais é que são sindicáveis em tribunal.
• Ato administrativo lesivo: estes atos podem ser impugnados por terceiros num 

tribunal;

ELEMENTOS DE UM ATO ADMINISTRATIVO:

- É um ato jurídico: é uma conduta voluntária GERADORA DE EFEITOS 
EXTERNOS DE DIREITO;

- A voluntariedade não é feita com recurso à vontade psicológica: a vontade dos 
órgãos administrativos é reconstruída a partir de elementos de carácter 
normativo, 

- Ato unilateral: a perfeição NÃO IMPLICA A ATUAÇÃO DE QUALQUER OUTRO - 
exemplos: licenças, autorizações (no fundo a sua perfeição não carece da 
contribuição de um terceiro, mas depende do impulso de um particular, ainda 
que depois prescinda da aceitação do particular);

- Natureza administrativa pública: atos administrativos são desempenhados por 
órgãos da função administrativa públicos ou privados, não depende do sujeito, 
TÊM É QUE SER ADOTADO NO EXERCÍCIO DE UMA ATIVIDADE DE 
NATUREZA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - exemplos: mesmo não sendo 
órgão administrativo, a Assembleia da República ou o privado, se estiver a 
exercer esta função, nomeadamente através da imposição de uma sanção 
disciplinar a funcionários do parlamento; —————> É por isto que a 
Administração Pública é composta por órgãos do Estado e das regiões 
autónomas, autarquias locais e respetivas associações/federações, entidades 
administrativas independentes e institutos públicos: todos eles produzem atos de 
natureza administrativa pública. 



- Visa produzir efeitos jurídicos externos numa situação individual e concreta: o 
ato contrapõe-se à norma, geral e abstrata, ao ser concreta e para cada caso, e 
exclui do seu âmbito efeitos internos;

- Consubstancia uma decisão efetiva: não é um parecer, é uma decisão com 
efeitos externos, isto é, o destinatário da decisão vê a sua situação alterada - 
produz efeitos na vida de terceiros - porque têm natureza vinculativa. O órgão 
consultivo sabe que o seu estatuto competencial lhe permite efetuar uma 
alteração de mentalidade do órgão decisório;

Pode haver atos administrativos que só podem ser praticados após uma 
manifestação de vontade de terceiros, tal como as licenças ou as autorizações 
administrativas, que só acontecem na eventualidade de existir um requerimento; 
ou que a sua finalização só aconteça mediante a manifestação de vontade 
concordante de alguém, nomeadamente, os atos administrativos de provimento, 
tais como a nomeação de um trabalhador para um lugar num quadro de uma 
entidade pública. Neste caso, a eficácia do ato administrativo depende 
inteiramente de uma manifestação de vontade inicial e da aceitação do novo cargo 
por parte do trabalhador.

Assim, os atos são condutas unilaterais voluntárias que produzem efeitos 
jurídicos externos, adoptadas por entidades no exercício de funções da 
Administração Pública, que podem ser decisórios, alterando a situação do(s) 
terceiro(s) visado(s) pelo ato - visando decidir ou pôr um término a um processo - e 
que produz efeitos numa situação concreta. 

ESTRUTURA DO ATO ADMINISTRATIVO:

- Elementos Subjectivos: autor e destinatários do ato administrativo;
- Elementos Objetivos: conteúdo (conduta voluntária e cláusulas acessórias) e 

objecto (realidade sobre a qual o ato incide);
- Elementos Funcionais: motivos (razões da decisão) e fim do ato administrativo 

(objetivos prosseguidos);
- Elementos formais: forma e formalidades do ato;

Um ato administrativo é sempre um comportamento adotado no exercício de 
poderes jurídico-administrativos.

ATO ADMINISTRATIVO: é uma medida concreta e individual, aplicável a cada 
caso específico, que produz efeitos externos, pelo que vincula entidades que a si 
não têm uma ligação direta; e consubstanciam decisões, isto é, todas as decisões 
são concretizadas por via de atos, produzindo-se efeitos na esfera jurídica de 
alguém.

Formalidades em especial:



- Nível de indispensabilidade:
• as que não é possível dispensar por determinarem a eficácia e eficácia;
• as que são dispensáveis;

- Nível de possibilidade de ser remediar a sua falta:
• são supríveis as formalidades que não podem ser corrigidas pela 

prática atual;
• são insupríveis as formalidades que não possam ser remediadas;

• CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Atos Simples vs. Atos Complexos: 1 autor vs. 3 ou mais;
Atos Positivos vs. Atos Negativos: deferimento vs. indeferimento;
Atos de execução instantânea vs. prolongada;
Atos Constitutivos vs. Atos Declarativos: atos constitutivos são todos aqueles que 
criam, modificam ou extinguem uma relação jurídica, atos declarativos mantém a 
situação como está, atribuindo-lhe um valor distinto;

1. Atos primários: produzem efeitos sobre uma situação nova, concreta e 
individual;

a) Atos impositivos: são os 1. atos de comando (ordens), os 2. atos ablativos 
(impõem um sacrifício), os 3. juízos e os 4. atos punitivos - aqueles que impõem 
uma conduta e colocam o cidadão numa posição de sujeição face a outrem, 
desfavorável e que pode mesmo consistir numa supressão de direitos = direito da 
polícia, expropriações, servidões, requisição de bens ou de serviços, abate de 
árvores, gradações, classificações, valorações, procedimentos disciplinares, etc. O 
incumprimento de um ato impositivo leva a um processo de execução, a um ato de 
2º grau, um ato executório (o cumprimento forçado exige notificação);

b) Atos permissivos: possibilitam a alguém a adopção de um determinado 
comportamento ou a omissão do mesmo que de outro modo lhe estaria vedado. 
Conferem novas possibilidades ou vantagens e retiram encargos = autorizações, 
licenças, concessões, delegações, admissões, e subvenções / dispensa (isenção e 
escusa) e renúncia; 

Ver o resto das classificações na página 245 Freitas do Amaral.

2. Atos secundários: incidem sobre os atos primários, completam-nos e 
garantem-lhes eficácia;

- Integrativos: visam completar um ato administrativo anterior = aprovação 
(exprime concordância com um ato praticado por outro órgão e que confere 
eficácia a uma decisão) ou visto, e ato confirmativo (reitera um ato administrativo 
anterior da autoria de um mesmo órgão ou de um subordinado seu); 

- Desintegrativos: anulação e revogação;



- Executivos: atuam sobre atos impositivos, na medida em que atribuem sanções 
a quem não cumpre as obrigações por estes impostas, tendo que ser notificada 
a sua existência ao destinatário;

- Sanadores: visam eliminar a invalidade do ato = ratificação-sanação (que visa 
suprir a ilegalidade resultante da incompetência do órgão ou da falta de uma 
condição legalmente exigida para que o seu autor pudesse praticá-lo), reforma 
(aproveita a parte não afetada pela ilegalidade de um ato); conversão (aproveita 
os elementos válidos de um ato administrativo anterior para com eles construir 
um novo ato). Também os atos nulos podem ser objeto de reforma e de 
conversão, uma vez que podem produzir alguns efeitos jurídicos segundo o 
artigo 162º/3;

- Modificativos: rectificação (tem um regime legal próprio), substituição (é-lhes 
aplicável o regime da revogação), e suspensão;

- Para Freitas do Amaral - Instrumentais: atos que condicionam ou determinam o 
desenvolvimento do procedimento administrativo = declarações, atos opinativos, 
informações burocráticas, recomendações, pareceres;

Requisitos de validade:
- entidade autora do ato;
- identificação do destinatário do ato;
- observância da forma legal;
- cumprimento das formalidades essenciais;

Formalidades essenciais: a sua preterição gera a ilegalidade do ato administrativo. 
São consideradas formalidades essenciais aquelas cuja observância tem que ter 
lugar no momento que a lei determina (fundamentação).

Requisitos de eficácia:
- A sua publicidade;
- A sua notificação - os atos que decidirem pretensões de particulares, que afetam 

negativamente os seus destinos por deveres, ou atos que extingam direitos, 
devem ser notificados aos seus destinatários;

- aprovação tutelar;

Menções obrigatórias: o *conteúdo da decisão, o número do procedimento, a 
*indicação do autor do ato (sub-delegação e delegação, nos casos de), a 
*identificação dos destinatários, a fundamentação (quando exigível) e a sua *data e 
*assinatura.

A forma das notificações encontram-se consagrada nos artigos 112º. 

Um ato é oponível nos termos do artigo 160º, sendo a oponibilidade uma 
característica que determina que os atos só produzem efeitos a partir do momento 
em que são notificados aos interessados. Sem conhecimento do ato em causa, 
sem notificação, o ato não é oponível. Isto é, a notificação só é requisito de eficácia 



nos casos em que a lei determine a sua obrigatoriedade. Caso não o faça, é só de 
oponibilidade, ou seja, produção de efeitos.

A ilegalidade dos atos administrativos pode dever-se a:
1. Vícios orgânicos: quando o autor do ato não tem competência para o redigir :

• Incompetência:
• absoluta - nos casos em que um ministro exerce competências de outro, 

aplicando-se o regime da nulidade; 
• relativa, dentro de um mesmo orgão, um inferior hierárquico desempenhar 

as funções do seu superior  - aplica-se a regra geral da anulabilidade;
• Usurpação de poder: quando um órgão age em vez de um outro órgão, 

sendo esse o competente, ou seja, sempre que haja violação do princípio da 
separação de poderes - nulidade;

• Falta de legitimidade em situações concretas, como, por exemplo, a falta de 
quorum deliberativo - determina a nulidade do ato;

2. Vícios de forma: 
• Ausência de menção obrigatória: não é necessariamente uma situação de 

nulidade ou anulabilidade, podemos também estar perante a inexistência do 
ato;

• Carência de formas legais - exercer por despacho algo que a lei preveja 
como portaria;

• A preterição de formalidades, como a falta de audiência prévia não 
dispensada ou de pareceres. Pode não conduzir à nulidade, mas sim a 
irregularidades do ato, como:

1. Falta de menção do órgão pode conduzir à anulabilidade;
2. Falta de menção de todos os vícios;
3. Falta de notificação, ficamos perante uma situação de ineficácia;
4. Falta de fundamentação: nulidade ou inexistência;

3. Vícios materiais: 
1. Desvio de poder: depende do fim ultimo que é perseguido. Se for 

perseguido um fim particular, então aplica-se a nulidade; se forem fins 
públicos, o regime aplicado é o da anulabilidade. Trata-se de exercício de 
um poder discricionário contrário ao objetivo que a lei pretendia prosseguir;

2. Violação da lei: discrepância entre o conteúdo do ato e as leis do mesmo, 
ou a falta de base legal, a impossibilidade do objeto do ato e a ilegalidade 
dos elementos acessórios deste.

Os erros na vontade não constituem uma ilegalidade, mas sim uma invalidade 
jurídica dos atos. 
 
A sanação da invalidade dos atos administrativos anuláveis é a prática de um ato 
administrativo secundário: 1. ratificação sanação - que consiste, 2. reforma ou 3. 



conversão), nos termos do artigo 164º, ou a passagem de um determinado prazo 
temporal (sanação ope legis). O decurso do tempo nunca atribui validade aos atos 
inválidos, mas impede a impugnação judicial, não extinguindo a obrigação de 
indemnizar com fundamento no prejuízo do ato. 

CONDICIONALISMO APLICÁVEIS À REVOGAÇÃO E À ANULAÇÃO:

• No que toca à revogação, não podem ser revogados:
• os atos que interfiram com direitos irrenunciáveis, nos termos do artigo 167º/2 

(por exemplo: direito de cobrar taxas);
• atos constitutivos de direitos, nos termos do artigo 167º/2 (aqui consagra-se a 

exceção da revogação sobre estes atos quando como fundamento está uma 
mudança de factores objectivos, progresso científico, ou o contexto mudou 
substancialmente, e, caso esse fosse o contexto à data, então o ato não teria 
sido realizado);

• No que toca à anulação, os atos constitutivos de direitos só podem ser anulados 
dentro do prazo de um ano (a existência de um prazo é que distingue o regime 
como sendo anulabilidade, caso contrário poderia tratar-se de nulidade). A 
anulação aplica-se com fundamento em critérios de invalidade. Existe, ainda, um 
regime especial, no número 4º do artigo 168º. Isto é, imaginemos que eu venho a 
conhecer um vício de que o ato padece, um mês antes de terem passado 5 anos 
da emissão desse mesmo ato. Ainda que eu tenha 6 meses para anular o ato, 
como passariam 5 anos desde que ele se verificou, estes 6 meses não podem ter 
valor. Mesmo que eu solicite a anulação e a Administração Pública ma conceda 
dentro do tal prazo dos 6 meses, essa anulação não tem qualquer valor.

A anulação de um ato administrativo pressupõe não só a cessação dos efeitos do 
mesmo, mas também a restituição da situação nos moldes exatos em que ela 
estava antes do ato ter sido exercido. Enquanto que anular um ato comporta 
efeitos retroativos, na medida em que faz cessar os efeitos de relações já 
estabelecidas; revogar um ato tem apenas cariz prospectivo.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

O contrato é relevante para o exercício da actividade administrativa para as 
entidades públicas e privadas a desempenhar funções administrativas.

Eles podem ser celebrados entre: (1) entidades públicas e particulares; (2)  
pessoas jurídicas de natureza privada, (3) ou pessoas coletivas públicas (contratos 
inter-administrativos).



Os Contratos Públicos estão regulados por diretivas da União Europeia,  
transpostas para um Código dos Contratos Públicos. Estas diretivas são 
essencialmente relevantes para a fase de formação do contrato. 

Contrato Público VS Contrato Administrativo

Uma vez reconhecida a capacidade da Administração Pública de contratar, 
começou a admitir-se que aquela, para além da outorga de contratos, pudesse 
também vincular-se, indiretamente, através de contratos de natureza jurídico-
privada, regulados por Direito civil ou comercial - por exemplo, arrendar um imóvel 
(Direito privado) para sediar um serviço público (Direito Administrativo). Assim 
sendo, achou-se vantajoso que mesmo a contratação privada (feita no âmbito da 
Administração Pública) fosse sujeita a normas idênticas à dos contratos 
administrativos, mais a nível da sua formação (só a parte da formação de contratos 
é que pode ser apreciada pelo TA, o resto continua nos tribunais judiciais). Sendo 
que se aplicavam normas, tanto de Direito Privado, como de Direito Público, aos 
contratos administrativos e privados, deixou de fazer sentido autonomizar-se o 
conceito de contrato administrativo. Houve quem tivesse proposto o conceito de 
contrato público para englobar todos os contratos em que a Administração Pública 
fosse a outorgante.

Era preciso transpor as diretivas europeias relativas aos procedimentos pré-
contratuais públicos

- Contrato Público: É um conceito trazido pelas Diretivas da União Europeia. 
Regula e legisla os termos nos quais ocorre a aquisição de bens e serviços, uma 
empreitada, ou uma concessão. Podem ser ou não contratos administrativos. No 
contrato de Direito privado, se não há acordo, quem quer impor a sua vontade, 
tem que pedir ajuda no tribunal. As partes estão numa posição de igualdade, 
pelo que emitem declarações de vontade com o mesmo valor. Aqui há uma que 
se sobrepõe. Há três grandes tipos de contratos públicos: os contratos 
administrativos, os contratos de Direito privado da Administração Pública, e os  
contratos submetidos à aplicação de regimes procedimentais de formação 
regulados por normas de Direito Administrativo. Parte II.

- Contrato Administrativo: Distingue-se de um contrato de Direito privado, na 
medida em que este tem uma dupla lógica. Não deixa de ser um acordo de 
vontades e, portanto, é necessário garantir a vontade do contraente para efeitos 
do contrato; mas é também celebrado porque se pretende prosseguir o interesse 
público determinado, garantindo uma posição de supremacia do contraente 
público sobre o contraente privado e poderes exorbitantes ao mesmo, que são 
exercidos mediante atos administrativos. Aqui as partes não estão em igualdade, 
por causa da função. É o contracto de vontades pelo qual é constituída uma 
relação jurídico-administrativa. Parte III.



No Código dos Contratos Públicos temos uma parte primeira que determina o seu 
âmbito de aplicação; uma segunda que se destina a regular a formação dos 
contratos e a transpor as diretivas da função pública; e, na sua parte terceira, 
regula-se a execução dos contratos administrativos e garante-se a lógica da 
função dos contratos. No fundo, a Parte III do CPA trata os contratos 
administrativos, e a parte II trata a contratação pública no geral. 

Isto corresponde à chamada dupla administrativização (Art. 200.º CPA em 
conjugação com o art. 202.º/2 [a que corresponde o art. 2.º/3 CCP]):
• Por um lado – a maioria dos contractos é de direito administrativo
• Por outro, mesmo os que são de direito privado - não o são em exclusivo. 

Porquê? Art. 202.º/2 CPA - corresponde à ideia de que a Administração deve 
estar imbuída do espírito de ética e, portanto, não se aproveita da outra parte – 
ainda que isso possa ocorrer dentro dos limites da boa-fé.

Quando se fala em ENTIDADE ADJUDICANTE, este conceito é autónomo de 
Direito da União Europeia que se destina a ser uma “categoria-chapéu”, e portanto 
pode não ser muito aplicável em Portugal. Representa uma entidade que celebra 
um contrato no exercício de funções materialmente administrativas, cuja formação 
esteja imperativamente sujeita ao regime procedimental previsto na parte II do 
Código dos Contratos Públicos.

Regime procedimental dos contratos

2 Fases:
- Procedimento pré-contratual = com que método se seleciona o co-contraente? 

Fase de formação do contrato:
1. Ajuste Direto
2. Consulta Prévia
3. Concurso Público

- Procedimento do Contrato;

O Direito da União Europeia imiscui-se bastante na matéria da contratação pública, 
por forma a promover o melhor funcionamento possível do seu mercado interno, e 
a garantir condições iguais de acesso à função pública entre os Estados-Membros. 
As diretivas destinam-se a garantir critérios objetivos na seleção do particular, em 
concursos públicos, concursos de concessão ou em concursos limitados por prévia 
qualificação ou mesmo outros procedimentos.

CASOS PRÁTICOS 



- Iniciativa particular, pela mão de Belarmina - Requerimento Inicial. Entregou no 
balcão da secretaria da ADSE: nos termos do artigo 103º e 104º também esta 
atuação é correta, porque deve ser entregue aos serviços aos quais se dirige. 

- Em maio de 2019, a ADSE solicita um parecer à Autoridade Tributária, que, 
dando razão à requerente, respondeu em agosto de 2019. O procedimento foi 
encaminhado para o conselho diretivo da ADSE, contudo, os seus membros 
tinham ido todos de férias. Assim, quem assumiu foi o Conselho Geral e de 
Supervisão da ADSE, que notificou a Belarmina em sede de audiência prévia 
dos interessados para se apresentar em 9 dias. Achando o processo inteligível, 
B respondeu em 10 dias. Assim, o Conselho Geral e de Supervisão praticou um 
ato de indeferimento. 

- Foi solicitado um parecer à Autoridade Tributária e (…) respondeu em 
agosto de 2019 - Assume-se que seja obrigatório, e a lei estabelece um 
prazo para a sua emissão em 30 dias, regra geral. O parecer da AT 
deveria ter sido dado em 30 dias. Caso o parecer não seja dado dentro do 
prazo, o procedimento pode continuar sem ele. 

- Não se apresentando fundamentação ou sequer notificando B, a AT prorroga o 
prazo.

- O limite da audiência prévia são, no mínimo 10 dias, pelo que o prazo imposto 
a B foi um prazo incorreto. A B respondeu ao 10º dia e o CGS não aceitou o 
seu pedido, e nem sequer o fundamentam. 

- O ato administrativo não respeita os prazos relacionados com a formalidade 
do parecer, de audiência prévia, e com o procedimento, que também foi 
ultrapassado. Este é um vício de violação de lei, para o qual o artigo 163º/1 
determinaria a anulabilidade. 

- A audiência prévia dos interessados encontra expressão no artigo 267º/5. Não 
pode ser negado o Direito de participação, consagrada no artigo 12º, pelo que 
se está a negar uma formalidade essencial (nos termos do artigo 124º), 
padecendo este ato de um vício relativo de forma.

————————

I. Caso 1: A Ministra responsável pela área dos assuntos parlamentares decidiu 
proferir um despacho que, além de versar sobre matérias no âmbito das suas 
atribuições, também altera o Regimento da Assembleia da República (AR). Diga, 
fundamentando, se a Ministra tem em competência para o fazer? Qual o vício e o 
desvalor jurídico do ato? Pode o resto do ato ser aproveitado, na parte em que não 
altera o Regimento da AR?

- Diga, fundamentando, se a Ministra tem em competência para o fazer?
A Ministra pode, efetivamente, emitir um despacho referente às suas atribuições, 
enquanto membro do governo, por delegação dessa mesma competência por parte 



do Primeiro-Ministro, nos termos do artigo 9º/1 da lei-orgânica do Governo. 
Contudo, não pode fazer alterações no conteúdo do Regimento da Assembleia da 
República, uma vez que este documento constitui o estatuto da Assembleia da 
República, pelo que o Governo, na pessoa de um dos seus membros, se estaria a 
inserir em competência exclusiva da Assembleia da República, pelo que estamos 
perante um caso de usurpação de poder, inserido no artigo 161º/2/a). Segundo o 
princípio da legalidade e da necessidade de verificação de habilitação legal, um 
Ministro só pode exercer atos administrativos na esfera das competências que a lei 
para si define. Como tal não se verifica, estamos perante uma violação do princípio 
da separação de poderes. 

- Qual o vício e o desvalor jurídico do ato? O vício é a usurpação de poder, pelo 
que o ato é nulo.

- Pode o resto do ato ser aproveitado, na parte em que não altera o Regimento da 
Assembleia da República? Sendo que o ato se insere no regime da nulidade, 
segundo o artigo 164º/2, ele pode ser objeto de reforma, pelo que a única parte 
a ser eliminada é aquela onde está patente o vício.

CONTRATOS

Diretivas atuais de contratação pública: 2014/23, 2014/24 e 2014/25

1ª e 2ª parte do CCP é a parte da contratação pública, o procedimento dos 
contratos públicos.

I. Fase da fundação do contrato: 

A que entidades é que se aplica o Código Dos Contratos Públicos?

• Subjetivo: O regime procedimental relativo aos contratos públicos consagra-se 
na Parte II do CCP. A disciplina aplicável aos contratos públicos tem como 
aplicação subjectiva as entidades adjudicantes, mencionadas no artigo 2º e 7º do 
CCP: (entidades que não têm como objetivo último a procura do lucro, ou a ideia de receber a 
melhor proposta possível. Por via de regra, as entidade adjudicantes públicas estão abrangidas 
pelo CPA, seja pela via de serem órgãos da Administração Pública, ou de estarem no exercício 
de funções da mesma). A regra é a aplicação a todos os contratos celebrados por 
entidades adjudicantes, salvo em casos de excepção. É uma concepção de 
contrato publico que dispensa exigências quanto à natureza jurídico-pública  das 
entidades outorgantes - o foco está no fim por si prosseguido. Todas as 
entidades que possam ser EA;

• Art 2º CCP: delimita o universo de entidades adjudicantes de contratos 
públicos. Alíneas a) a f) do número 1: enumeração das EA dotadas de 
natureza jurídica-pública (Administração Pública sentido orgânico). Art 2º/2: 



entes que, por controlo ou financiamento maioritariamente público / ou  por 
visarem um fim coletivo também se incluem.

• Art. 7º CCP: entidades adjudicantes são quaisquer pessoas coletivas não 
abrangidas pelo art. 2º nos setores da água, energia, transportes e serviços 
postais;

• Art. 275º CCP: aplicação do regime procedimental do CCP aos contratos de 
empreitadas de obras públicas e de aquisição de serviços não sujeitos ao 
âmbito do artigo 7º e 2º, desde que financiados em mais de 50% por uma EA 
mencionada no art. 2º;

• Objectivo: Interessa determinar a que relações jurídicas celebradas por 
entidades adjudicantes pré-contratuais se aplica a parte II do CCP, 
nomeadamente o artigo 4º, 5º e 6º do CCP. Aos contratos que não pertencem à 
parte II, podem aplicar-se as disposições da parte III do CCP. Quais contratos é 
que se excluem? No fundo - que contratos é que são públicos, e quais são 
administrativos?; 

Assim, o regime da contratação pública estabelecido na parte II é aplicável à 
formação dos contratos públicos que, independentemente da sua designação e 
natureza, sejam celebrados pelas entidades adjudicantes acima referidas e não 
sejam excluídos do seu âmbito de aplicação, por força do artigo 4.º, 5.º, 5.º-A e 6.º-
A. (sub+obj)

As diretivas limitam a sua aplicação a contratos de aquisição de fornecimentos, de 
empreitadas, de bens e serviços, de concessões de serviços e de obras, ou seja, 
aos contratos de maior valor, pois a sua lógica é abrir o mercado - só se aplicam as 
diretivas aqueles contratos que têm um impacto transfronteiriço, porque o propósito 
é salvaguardar o mercado interno europeu. 

No procedimento de formação de contratos públicos, há diversos procedimentos 
possíveis. A entidade adjudicante ao decidir contratar não pode ser discricionária e 
juntar determinados passos - há tipos de procedimentos e só esses devem ser 
aplicados, não se pode criar um procedimento ad hoc:

- Procedimentos Concorrenciais (CONCURSO PÚBLICO): aqueles em que a 
EA anuncia a intenção de contratar e qualquer pessoa pode, de alguma forma, 
apresentar uma candidatura. Há um mero anúncio, sendo que qualquer pessoa 
pode, depois, tentar concorrer. Todos os operadores económicos numa situação 
regular em mercado podem apresentar uma proposta. É isto que se verifica num 
concurso público, não é a entidade adjudicante que convida. É o procedimento 
aberto por excelência, porque a ele todos podem concorrer. Dependendo do 
objecto a contratar, o contrato poderá tornar-se em verdadeira fase de 
negociação, ou de mera selecção das propostas em apreço. É nos contratos de 
obras menos relevantes, mas de qualquer valor, já que as mais importantes não 



justificam que se abra um concurso e se espere que ele se desenvolva e 
conclua;

- Procedimentos não concorrenciais (Ajuste Direto / Consulta Prévia): no 
ajuste direto, a EA pode convidar diretamente um operador económico para 
apresentar a proposta; e na consulta prévia convida três ou mais operadores. 
Regra geral, para os contratos de baixo valor (ou abaixo de um determinado 
valor), é permitido o ajuste direto e a consulta prévia pode abordar um valor 
qualquer, trata-se dos contratos mais importantes. Contudo, para as obras de 
elevado valor o AD também pode ser aplicado numa situação de urgência 
imperiosa, sem critérios (um tornado que leva o telhado do Hospital Santa 
Maria);
- O ajuste direto é aplicável segundo o critério do valor (17º-30º CCP):
1. À aquisição ou locação de bens móveis ou de serviços: valor inferior a € 

20.000 (artigo 20º nº 1 al. d));
2. A empreitadas de obras públicas: valor inferior a € 30.000 (artigo 19º al. d));
3. A outro tipo de contratos: valor inferior a € 50.000 (artigo 21º nº 1 al. c)).

Princípios dos Contratos Públicos

1. Princípio da Igualdade: impõe o tratamento igual de todos os interessados na 
adjudicação do contrato público que se encontrem em situações idênticas;

2. Princípio da Concorrência: as interpretações de disposições de contratação 
pública devem sempre ser no sentido mais favorável à participação nos 
procedimentos pré-contratuais do maior número de interessados;

3. Princípio da Transparência: determina que as decisões tomadas pelos 
responsáveis pelos procedimentos pré-contratuais devem ser sempre 
fundamentadas e justificadas;

4. Princípio da boa-fé;
5. Principio da colaboração recíproca: os contraentes têm o dever de se 

informarem relativamente à execução do contrato;
6. Princípio da conexão material e da proporcionalidade de prestações 

contratuais: o contraente não pode aceitar obrigações manifestamente 
desproporcionais aos fins do trabalho a desempenhar, do contrato;

II. Fase da execução do contrato administrativo:

Importante distinguir os contratos públicos dos contratos administrativos para saber 
de que se trata. 

1. Dupla lógica do contrato administrativo: o contrato administrativo é uma forma 
de actuação administrativa, já que o procedimento pode resultar num contrato, 
regulamento ou ato administrativo. Implica sempre um acordo de vontades, tem 
que haver uma proposta e uma aceitação. O seu propósito ultimo é sempre a 
prossecução do interesse público. Lógica do contrato e lógica da função. O 



contraente publico tem poderes exorbitantes, regulados na parte III do CCP, 
que o diferenciam do particular. Que poderes são esses? Dirigir o modo de 
execução do contrato, fiscalizá-lo, modificá-lo, aplicar sanções, ordenar a 
cessação da posição contratual nalguns casos concretos, com fundamento no 
interesse público, podendo o particular ser indemnizado (reposição do 
equilíbrio financeiro do contrato). Uma vez que o fim é o interesse público, o 
contraente de função pública tem supremacia;

2. Os poderes exorbitantes são executados através de atos administrativos;
3. Invalidade do contrato: Pode ser inválido por força do conteúdo e objeto 

(invalidade própria do contrato), ou por força de invalidez subsequente ou 
consequente do contrato, isto é, uma perturbação na fase de formação do 
contrato, que contamina todo o resto do contrato (por exemplo, lançar ajuste 
direto em vez de concurso público) - o efeito anulatório pode ser afastado 
quando se revele desproporcionado, contrário à boa fé, ou desfavorável ao 
interesse público;

4. O prazo geral de um procedimento é de 90 dias, podendo ser prolongado por 
mais 90, em circunstâncias especiais (= ao procedimento geral). 

ADJUDICAÇÃO DE CONTRATOS:

Adjudicam-se contractos, muitas vezes, mediante concurso - abrir um concurso 
para adjudicar contractos é, mediante concurso e respectivo apuramento de 
“vencedor”, atribuir a celebração de contractos a algum agente económico, aquele 
que foi seleccionado em virtude do concurso – art. 73.º CCP. O concurso para 
adjudicação de contractos não é mais do que um procedimento administrativo. 

1. O procedimento inicia-se com a decisão de contratar - para a qual é 
competente a entidade que autoriza a despesa resultante do contrato;

2. O júri (sempre composto por, pelo menos, 3 júris, nomeados pelo órgão 
competente) inicia funções no 1º dia útil subsequente ao envio do anúncio para 
publicação - júri aprecia as propostas recebidas e propõe a adjudicação de 
uma. O júri tem o poder de solicitar esclarecimentos aos proponentes; 

3. Nos termos do art. 76.º CCP, a entidade adjudicante (a Administração ou 
entidade equiparada que lança o concurso de adjudicação de contractos) fica 
adstrita ao dever de adjudicar (ao dever de celebrar contractos de 
adjudicação), uma vez formado o concurso de adjudicação, devendo, 
subsequentemente, notificar a decisão aos concorrentes. De acordo com o art. 
77.º, a notificação deve ser feita em simultâneo. Apreciadas as propostas, 
segue-se o ato de adjudicação, escolhendo-se uma só das várias propostas 
apresentadas - a escolha deve ser fundamentada, em relatórios de análise;

4. Os contratos são, depois, celebrados por escrito - excetuando nos casos do 
artigo 95º do CCP. A lei estipula o conteúdo mínimo do contrato, sendo o termo 
mais essencial o preço contratual, e a falta de quaisquer elementos por si 
listados culmina na nulidade;



5. Neste momento já existe um “concorrente especial”: o adjudicatário. A este, não 
basta dar-lhe a conhecer o acto de adjudicação, uma vez que, na qualidade de 
futuro contratante passou a ter determinadas obrigações para com a entidade 
adjudicante – art. 77.º CCP. 

GARANTIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

As garantias determinam os instrumentos atribuídos pela Administração Pública a 
um particular que pretenda defender um seu direito e/ou interesse face a alguma 
atividade administrativa lesiva dos mesmos. São meios jurídicos de defesa dos 
particulares contra a Administração Pública. Efetivam-se através dos órgãos e 
aproveitam-se das próprias estratégias de hetero e auto-fiscalização e das 
relações de controlo pela Administração Pública utilizadas. 

Podem ser garantias administrativas de tutela, de mérito ou mistas, e nas 
garantias inclui-se, ainda, a queixa ao Provedor de Justiça.

1. Queixa ao Provedor de Justiça

Este não tem legitimidade democrática direta, mas é selecionado pelo Parlamento 
e é uma figura independente. O propósito do Provedor é, precisamente, receber as 
queixas (informais, sem regras processuais muito complicadas, sem advogado) da 
população relativas ao seu governo e poder dar-lhes a resposta que desejam. Olha 
à matéria da queixa, não ao queixoso, e procura ter uma intervenção a este 
propósito. Qualquer pessoa se pode dirigir a ele, sem formalismos. Encontra 
consagração no artigo 23º da Constituição da República Portuguesa e no artigo 
138º-E do TUE (já que existe, também, um Provedor De Justiça Europeu a 
designar pelo Parlamento, com competência para receber reclamações de 
qualquer cidadão da União ou qualquer residente num Estado-Membro). O seu 
Estatuto consta da Lei n.º 9/91.

A sua atuação encontra-se delimitada pelo n.º 1 do artigo 23º (âmbito de aplicação 
da atuação do provedor) da Constituição da República Portuguesa, na medida em 
que se faz uma referência expressa a “poderes públicos” e o Provedor se trata de 
uma entidade de natureza jurídico-privada. Contudo, a Constituição esclarece que 
os seus poderes se reportam tanto a ações da Administração Pública, como  a 
omissões respetivas. 

O Provedor não tem qualquer poder decisório - não pode revogar ou modificar 
diplomas ou atos administrativos. Tem, sobretudo, um poder de influência, é uma 
atuação eminentemente informal junto dos órgãos autores do ato. A sua atuação 
passa, ao invés, por persuadir a Administração Pública a proceder da maneira que 
o mesmo sugere e determina ser imposto pela lei ou pelo princípio da boa 
administração, e fá-lo através de:



• recomendações: dirige-as à Administração Pública para que esta aja de uma 
determinada forma;

• inspeções: procura aferir o modo de funcionamento dos serviços públicos face a 
queixas dos cidadãos ou alertas de órgãos da comunicação social;

• relatório anual: enviado à Assembleia da República, que discute e defende 
perante esta, e que contém informação relativa às condições da atividade 
administrativa;

• recurso à comunicação social para alertar a opinião pública para o seu 
descontentamento face a algum comportamento da Administração Pública e, 
assim, conseguir pressioná-la;

A sua atuação rege-se pelo PRINCÍPIO DO INFORMALISMO, ou seja, a sua 
conduta deve passar por qualquer método passível de o auxiliar a averiguar a 
verdade, sem que o mesmo esteja sujeito a determinados procedimentos 
estanque; e pelo PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, isto é, a sujeição a uma 
constante e profunda exigência de justiça, sem que se possa censurar a 
Administração Pública sem previamente a ter consultado e ouvido. 

Assim sendo, trata-se de uma queixa muito próxima do cidadão, que aliada ao 
princípio do contraditório, promove a proximidade entre o queixoso e os serviços 
da Provedoria e que é gratuito, pelo que está ao acesso de qualquer indivíduo. 
Quando o Provedor decide um caso, tanto pode ficar decidido para a globalidade 
dos casos semelhantes a esse, como unicamente para esse (ex: se eu for mãe e 
achar injusto ter que comprar vários manuais escolares para os meus filhos na 
escola pública e a Provedora concordar comigo, então pode determinar-se a 
ilegalidade do pagamento destes na sua globalidade). Pode decidir não só sobre a 
legalidade do caso (conformidade c a lei), mas também sobre a justiça do mesmo 
(mérito).

Artigo 28º - Instrução: Corresponde à apreciação preliminar das queixas

2. Garantias administrativas em geral 

Existe um regime geral, iniciado no artigo 184º, aplicável às reclamações e aos 
recursos hierárquicos. Quando há uma omissão, em vez de um deferimento, temos 
uma omissão ilegal. Nestes casos podemos pedir a revogação, a anulação, a 
modificação e a substituição dos atos.

- Reclamação: Consiste no pedido de reapreciação do ato ou da omissão dirigida 
ao autor ou órgão que teria competência, pelo que se opera, essencialmente, 
entre o particular e o responsável pelo ato em causa. Esta pode conduzir à 
impugnação de atos ou mesmo à reação contra a omissão legal dos mesmos e 
pode ter como fundamento a ilegalidade ou o demérito (inconveniência). O prazo 
para fazer uma reclamação é de quinze dias e o prazo de decisão da 
reclamação é de trinta dias;



- Recurso hierárquico: Consiste no pedido de reapreciação endereçado ao 
superior hierárquico do autor do ato (é sempre endereçado ao mais alto superior, 
a menos que as competências para decidir estejam delegadas ou subdelegadas) 
e exige uma relação entre o particular e o autor do ato, mas sempre com a 
intervenção de um terceiro. Pode ser rejeitado, nos termos do artigo 196º. 
Também este pode conduzir à impugnação de atos ou mesmo à reação contra a 
omissão legal dos mesmos e pode ter como fundamento a ilegalidade ou o 
demérito. O seu prazo de interposição é de 30 dias, em casos em que é 
necessário, ou igual ao da impugnação contenciosa, quando facultativo. Quanto 
à sua tramitação, há um momento de consulta dos contra-interessados e de 
intervenção do autor do ato recorrido, podendo mesmo o ato recorrido ser 
decidido por este. A decisão do ato recorrido deve ser tomada no prazo de trinta 
dias, podendo este ser alargado, ao máximo, 90 dias, em casos de diligências 
complementares.

Se tivermos um ato praticado por serviços, o seu recurso deve ser interposto para 
o Ministro (mais alto superior hierárquico). Contudo, se estivermos perante uma 
competência delegada no Secretário de Estado, sendo que é ele que toma a 
decisão final, deve ser dirigido a si o recurso e não ao Ministro que tutela a matéria 
em causa, porque é ele a quem foi delegada a competência decisória. Se eu enviar 
o recurso a quem não devo, o órgão que recebe deve reenviar oficiosamente para 
quem tem a competência para tomar a decisão - mesmo que seja delegada. 

Se não houver superior hierárquico, pode aplicar-se um recurso administrativo em 
especial.

• A decisão de recurso não tem sempre o mesmo âmbito: a) caso o ato seja 
impugnado, o superior pode sempre confirmar, anular ou declarar a nulidade do 
ato requerido, ou pode ainda revogar, modificar ou substituir o ato, a menos que 
a competência do autor do ato seja exclusiva, pelo que o superior hierárquico 
não pode atuar; b) em caso de omissão, o órgão decisório pode praticar o ato 
em falta, salvo em casos de competência exclusiva do autor, podendo apenas 
intimá-lo para agir;

Fala-se de uma reclamação/recurso necessária hoje, quando é exigido fazê-lo 
para que se possa ir a tribunal, ou seja, nas situações em que a lei estabelece que 
é preciso reclamar e/ou recorrer para ser possível ir a tribunal (para ir a tribunal, 
temos que esgotar a via das garantias administrativas). Contudo, na maior parte 
dos casos, podemos sempre avançar para a via contenciosa (tribunais 
administrativos) sem avançar internamente na administração com estes atos, e 
aqui estamos perante um(a) recurso/reclamação facultativo(a). Pode haver um 
caso em que a lei estabelece que a reclamação é necessária, mas o recurso já não 
o é - é preciso que a lei o estabeleça expressamente. O recurso ou reclamação 



facultativo é o regime geral. Estas garantias podem tratar, em princípio, questões 
de legalidade ou de mérito.

Hoje em dia são unicamente necessários os recursos e reclamações determinados 
por lei, pelo que o legislador pode impedir o acesso aos tribunais administrativos. 
O preâmbulo do CPA determina que são apenas impugnações administrativas 
necessárias quando a lei em questão determine que a) a impugnação é 
obrigatória; que b) do ato em causa exige sempre um recurso ou reclamação; ou 
que c) a utilização da impugnação administrativa suspende os efeitos do ato 
impugnado. 

• Para reagir contra a omissão de um ato administrativo, seja através de 
reclamação ou de recurso, tal deve acontecer no prazo de um ano desde o 
momento de incumprimento do dever de decisão. 

• Se a reação consistir na impugnação necessária de um ato administrativo, os 
seus efeitos suspendem-se. Se forem facultativos, então os efeitos suspensivos 
não se produzem, exceptuando nos casos consagrados na segunda parte do 
artigo 189º/2.

• Quando a reclamação tem por objeto atos sujeitos a recurso administrativo 
necessário, suspende o prazo de interposição do recurso. 

• Por fim, a reclamação e os recursos facultativos relativos à impugnação de atos, 
suspendem o prazo de interposição de ações nos tribunais administrativos, que 
só dão início à contagem nas condições previstas no n.º3 do artigo 190º.

A partir de um momento em que fazemos uma reclamação, sobre a qual a 
Administração Pública já se manifestou, não podemos voltar a reclamar ou a 
recorrer sobre esse mesmo tema - não posso impugnar um ato reclamado ou 
recorrido.

- Recurso administrativo especial: só existem se previstos por lei. 
Quatro modalidades:

I. Recurso interposto para órgão da mesma pessoa coletiva que exerça poderes 
de supervisão sobre o autor do ato. Recurso hierárquico impróprio;

II. Recurso interposto para o órgão colegial dos atos ou das omissões de um ou 
vários dos seus membros. Recurso hierárquico impróprio;

III. Recurso interposto para o órgão de outra pessoa coletiva que exerça poderes 
de tutela ou de superintendência. Recurso tutelar;

IV. Recurso para o delegante ou subdelegante dos atos praticados pelo delegado. 
Recurso tutelar;

São-lhes aplicadas as mesmas regras que o recurso hierárquico. Todas estas 
modalidades existem apenas em casos onde não couber recurso hierárquico 



normal e apenas se expressamente indicada a possibilidade de recorrer a estes 
em lei.

RESPONSABILIDADE CIVIL

• Art. 1º/2: quando a administração tem atuação de gestão pública que exprima o 
exercício da função administrativa, aplica-se-lhe o regime da responsabilidade 
civil extracontratual própria do DA;

• Quando tem atuação de gestão privada, passa a estar ao abrigo do Direito 
Privado – art. 500º e 501º do Código Civil;

• Art. 1º/5: extensão do regime às entidades de Direito Privado quando exercem a 
função administrativa: a atuação dessa entidade tem de ter sido conduzida em 
termos que permitem afirmar que não seria adotada por uma qualquer entidade 
privada, isto é, por razões do interesse público, que determinam o exercício da 
função administrativa; 

A responsabilização assenta nas ideias de ilicitude ou culpa. A ilicitude consiste 
numa ação ou omissão lesantes de direitos de alguém e desdobra-se em: 
- violação de princípios e regras;
- violação de regras técnicas;
- violação de deveres objetivos de cuidado;
- violação resultante do funcionamento anormal do serviço;

A responsabilidade é exclusiva do Estado quando o autor da conduta ilícita atuou 
no exercício da função administrativa com culpa leve; ou quando a ilicitude não 
tenha resultado num ato concretamente determinado ou de autoria identificável 
(quando não se consegue determinar quem fez), nos termos do artigo 7º. Quando 
havido actuado com culpa grave, então o Estado é apenas solidariamente 
responsável com o agente autor, segundo o artigo 8º, isto é, a certo ponto, a 
pessoa que cometeu o ilícito vai ter que “”pagar”” ao Estado.

Há excepções que se traduzem no conjunto de regras que justificam que eu 
transfira a responsabilidade do dano daquele que sofreu a lesão em si para um 
terceiro (normalmente aquele que praticou um ato lesivo). Se eu sofri um dano 
resultante da intervenção de alguém, então a responsabilidade civil permite-me 
transferir o dano que sofri para essa pessoa. 

Tem que existir dano, um lesado e um lesante - na responsabilidade civil da 
Administração Pública transportamos o dano de quem o sofreu para quem o 
provocou. Alguém causou o dano, resultante do exercício de uma função 
administrativa, pelo que existe responsabilidade civil independentemente da culpa 
(matriz objetiva). Pode haver responsabilidade sem culpa, sem imputação, mas 
nunca sem dano - destina-se sempre a reparar um dano.



Estamos perante o regime de responsabilidade civil extra-contratual (estamos 
fora de contratos e de obrigações emergentes por este), que abrange a função 
legislativa, judicial e administrativa, isto é, a responsabilidade que trata os danos 
causados pelo Estado, em sentido amplo, no exercício destas funções.

Se um agente administrativo causa danos fora do exercício das funções, e a 
responsabilidade é individual e pessoal, não será imputada à pessoa coletiva que o 
agente representa - critério funcional da responsabilidade: aborda apenas aqueles 
em funções administrativas. Existindo responsabilidade funcional, a mera 
negligência do agente não o responsabiliza pessoalmente, mas sim a entidade 
pública.

- Só há necessidade de responsabilização se quem causou o dano tiver querido 
causar o mesmo. Existe um juízo de censura, uma valoração da ética subjacente 
- responsabilidade subjetiva. 

- Mas há casos censuráveis independentemente da intenção subjacente, ou seja, 
casos em que, mesmo sem culpa, é passível de transferência de dano para 
terceiros. Não há um juízo de censura, há um “ignorar” da ética ou da vontade. A 
lei determina que fora da ilicitude, o Estado também seja responsabilizado pelos 
prejuízos causados por atividades, coisas ou serviços administrativos 
especialmente perigosos - responsabilidade objetiva. 

Trata-se de uma obrigação que vai recair sobre uma entidade que, pelo exercício 
da função administrativa, causa um dano. Quando após ter tentado tudo, o ato 
continua na Administração Pública, vamos procurar o ressarcimento do dano 
induzido a particulares que o ato provocou. 

Envolve o exercício da função administrativa por órgãos da administração (quer 
entidades públicas como privadas, desde que aquando do exercício desta função), 
e também da função jurisdicional e legislativa, pelo que se aplica o mesmo regime 
anexado à Lei nº 67/2007, que não toca apenas à função administrativa. 

Se estivermos face a uma pessoa coletiva pública a exercer atos de gestão 
privada, é responsável, segundo os termos do artigo 501º do Código Civil.

A obrigação de indemnizar determina que o lesante tem que colocar o lesado na 
situação em que estaria se não se tivesse verificado o evento que obriga à 
reparação, ou seja, a lesão - a indemnização deve ser feita em dinheiro, apenas 
quando a reconstituição natural não for possível (preferência pela reparação in 
natura).

FAUTE DU SERVICE

 O conceito de “faute du service” é outro - abrange a ilicitude e a culpa, trata-se de 
“faltas” por parte do serviço da Administração Pública, erros cometidos. Quem 



comete o ilícito culposo constitutivo de responsabilidade é o serviço, em virtude do 
seu funcionamento anormal (art. 7º/3 e 4) – não pode ser imputado à conduta 
concreta de um determinado servidor público: é como se quem cometesse o ilícito 
culposo fosse o serviço, por não ter funcionado de forma normal.

No fundo, traduz-se em situações em que não é possível identificar ou 
individualizar o agente responsável pelo ilícito:
- por não ser possível determinar a sua identidade - falta anónima;
- por não ser necessariamente culpa da pessoa, mas de todo o serviço, passando 

por uma má atuação generalizada, com a responsabilidade dispersa por setores 
e pessoas - falta coletiva;

- por se dever a circunstâncias desfavoráveis e a pessoas que contribuíram para 
que o serviço funcionasse mal - funcionamento anormal de serviço;

Funcionamento anormal do serviço:

• Juízo de censura: transfere-se o foco dos juízos de censura da pessoa, da 
conduta, para o resultado/danos – responsabilidade direta. 

• Responsabilidade da administração enquanto tal, pela sua própria conduta 
lesiva, sem necessidade da demonstração de que um determinado agente atuou 
com culpa, mas apenas de que o serviço no seu conjunto funcionou de modo 
anormal, seja porque não funcionou em absoluto, seja porque funcionou 
tardiamente ou porque não cumpriu os padrões de resultado previstos. 

Assim, a AP não responde apenas pelos danos que resultem de especificas 
condutas ilícitas e culposas dos seus servidores, mas, de um modo geral, pelos 
danos resultantes do seu funcionamento que o lesado não tenha obrigação de 
suportar, dado não serem causados por um serviço que funcione normalmente – 
7º/4. 

Direito de Regresso: Esta figura de responsabilidade solidária verifica-se em 
casos de culpa grave de um agente a atuar em funções administrativas. Trata-se 
de quando o Estado, ao ser coletivamente responsabilizado, paga uma 
indemnização ao lesado, no lugar do funcionário lesante; e, ao abrigo deste Direito, 
pode exigir a esse mesmo funcionário autor do ato que, após o Estado já ter 
prestado uma indemnização à vítima em seu lugar, lhe devolva o montante 
atribuído em seu nome – princípio da imputação direta às entidades públicas dos 
ilícitos cometidos pelos seus órgãos ou agentes.

Responsabilidade pela imposição de sacrifícios:

- Art. 16º RREEP

• Encargo ou dano:
- Especial e anormal (com o qual o particular não contava);



- Por razões de interesse público. 

• Indemnização: 

  - Tendo em conta o grau de afetação do conteúdo do direito ou do 
interesse sacrificado. 

Exemplo: quando o Estado expropria uma propriedade privada para lá 
construir uma autoestrada. Razões de interesse público ditaram um dano 
anormal, que este não contava, na esfera do particular. Cabe ao Estado 
indemnizar proporcionalmente ao interesse sacrificado. 

Responsabilidade objetiva da administração – responsabilidade pelo risco: 

Aplica-se no âmbito de serviços considerados perigosos. É a responsabilidade 
fundada no risco, que decorre da objectiva perigosidade social de atividades, 
coisas ou serviços cuja utilização ou funcionamento normal – isto é, mesmo 
sem disfunções imputáveis à violação de deveres de cuidado – seja fonte 
potencial de danos. 

Exemplos: utilização de armas e explosivos em manobras e exercícios 
militares, operações policiais de repressão de tumultos e perseguição de 
criminosos, vigilância de delinquentes e inimputáveis perigosos em 
estabelecimentos prisionais e de saúde mental, transfusões sanguíneas em 
hospitais e outros serviços de saúde, operações de demolições de imóveis, 
etc.

Responsabilidade objetiva simples – nas relações entre privados são 
excecionais e tipificados os casos; em direito administrativo, não é assim – art. 
11.º RREEP. 

• Responder objetivamente é responder independentemente de 
culpa, isto é, de qualquer juízo de censura sobre a conduta do servidor 
público, é responder tendo atuando bem ou mal.


