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NOTA PRÉVIA À PRIMEIRA EDIÇÃO

O presente livro encontra o seu antecessor mais remoto nuns apontamentos 
elaborados pelos autores tendo por base objetivos exclusivamente pedagógicos 
– com o propósito de servir de “Guião” para aqueles que se estejam a iniciar no 
estudo do direito administrativo.

Desde o início que os seus objetivos são assumidamente bem modestos: 
na sua primeira versão não pretendíamos sequer fornecer o esboço de uma 
obra original, na medida em que nos limitámos a seguir alguma da dou-
trina do direito administrativo proposta entre nós pelos seus mais destaca-
dos cultores – em especial de dois dos nossos Mestres, os Doutores Rogério 
Soares e Vieira de Andrade, a quem devemos grande parte dos nossos 
conhecimentos neste domínio. Isso continua a ser claro ao longo da obra, 
nomeadamente por utilizarmos a sistemática atualmente adotada nas au-
las teóricas da disciplina de Direito Administrativo lecionadas pelo Doutor  
Vieira de Andrade ao 2º ano da licenciatura em Direito da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra.

Por esta razão apresentamos, no final, uma lista das principais obras con-
sultadas, sendo as fontes citadas no início dos capítulos ou dos pontos onde a 
proximidade é mais vincada.

A comercialização original da obra em livro – promovida pelo Centro de 
Estudos e Formação Autárquica (cefa) – suplantou o interesse que tínhamos 
imaginado, designadamente por parte dos estudantes de alguns cursos de  
Direito ministrados no nosso país e, mais recentemente, também da licen-
ciatura em Administração Pública da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra.

Por essa razão, entendemos atualizar o texto, tomando em conta especial-
mente as novidades trazidas pela recente reforma do contencioso administra-
tivo a alguns aspetos do direito administrativo “substantivo”.
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Apesar dos seus objetivos e pretensões modestas, temos a expetativa de que 
este trabalho continue a facilitar a tarefa dos alunos que se iniciam nos mean-
dros do direito administrativo.

Coimbra, outubro de 2005



7

PREFÁCIO À 2ª EDIÇÃO

Sucessivamente esgotadas as diversas reimpressões da 1ª edição destas nossas 
Noções Fundamentais de Direito Administrativo optámos pela elaboração de uma 
nova edição, com a qual atualizamos aspetos dispersos do texto e, além disso, 
aditamos algumas partes novas que considerámos poderiam enriquecer este 
trabalho.

Como principais novidades em relação à 1ª edição, em termos sistemáticos 
e de conteúdo, conta-se o aditamento de uma Parte IV, com referências sumá-
rias às garantias dos administrados perante a Administração Pública, onde são 
tocadas as garantias administrativas e outras garantias não jurisdicionais; e a 
inclusão de uma Parte V, mais desenvolvida, dedicada aos meios da atividade 
administrativa, a qual inclui dois capítulos, um deles sobre os bens da Admi-
nistração e os diferentes regimes a que podem estar sujeitos, bem como sobre 
a aquisição ou utilização dos bens particulares pela Administração; o outro ca-
pítulo tem por objeto o pessoal da Administração Pública e a relação jurídica 
de emprego público, marcando a diferença entre o regime anterior e o poste-
rior ao ano de 2009.

Também o Capítulo sobre o contrato administrativo foi profundamente 
reformulado, para se levar a cabo a sua adequação ao novo regime instituído 
pelo Código dos Contratos Públicos. Para o efeito, contámos com a colabo-
ração preciosa da Mestre Micaela Giestas, nossa antiga aluna tanto do pri-
meiro como do segundo ciclo de Estudos em Direito na Faculdade de Direito 
de Coimbra que assumiu grande parte da responsabilidade da elaboração do 
novo Capítulo, merecendo aqui o facto agradecimento público.

Para além da revisão e atualização de todo o texto, merecem ainda referência  
os seguintes aditamentos ou reformulações mais profundas de determina-
dos aspetos parcelares: em relação ao direito administrativo atual desenvolve-
mos algumas notas caraterísticas da “nova ciência do direito administrativo”  
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alemã; no que se refere à organização administrativa passam a ser tratados os 
temas das entidades públicas empresariais e da administração estadual indireta 
privada, para além da reformulação da parte reportada às relações funcionais 
interorgânicas e intersubjetivas; no princípio da legalidade da Administração 
passam a ser objeto de tratamento os diversos princípios jurídicos que con-
cretizam o princípio da juridicidade; quanto ao ato administrativo, é reformu-
lada a matéria da evolução do conceito, nomeadamente no que toca aos seus 
contornos mais recentes; e no procedimento administrativo passam a merecer 
tratamento próprio os tipos de procedimentos, bem como as novas tendências 
procedimentais.

Com estas atualizações e aditamentos pretendemos que estas Noções Funda
mentais continuem a constituir uma boa base de trabalho ou, pelo menos, um 
roteiro para aqueles que dão os primeiros passos no estudo do Direito Admi-
nistrativo, seja enquanto alunos dos Cursos de Direito, Administração Pública, 
Gestão ou outro, seja na sua vida profissional.

Coimbra, agosto de 2010

José Eduardo Figueiredo Dias
Fernanda Paula Oliveira
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PREFÁCIO À 3ª EDIÇÃO

Depois de esgotada a 2ª reimpressão da 2ª edição das nossas Noções Fundamen
tais de Direito Administrativo optámos pela elaboração de uma nova edição, com 
vista à atualização de vários pontos do texto, sem todavia proceder a alterações 
sistemáticas ou de conteúdo, como tinha acontecido com a 2ª edição − na qual 
havíamos procedido ao aditamento de duas novas Partes, sobre garantias dos 
administrados e os meios da atividade administrativa.

Nesta nova edição, a alteração mais significativa verifica-se na Parte I, so-
bre a Organização Administrativa, pois sentimos a necessidade de a adaptar às 
profundas e extensas alterações legislativas que se têm vindo a verificar neste 
domínio (muitas delas ainda em curso). Efetivamente, os mais recentes pro-
blemas de ordem económico-financeira que o País atravessa têm levado a uma 
reflexão profunda sobre a extensão da organização administrativa portuguesa, 
em especial em certos setores da Administração Pública, e à redução do nú-
mero de entidades (públicas ou privadas), com o intuito de reduzir custos e de 
promover uma maior eficiência operacional e eficácia da ação administrativa. 
Não podíamos, por isso, deixar de dar nota deste novo caminho.

Para além desta alteração, procedemos à revisão e atualização de todo o texto, 
destacando-se os aditamentos ou reformulações mais profundas nos temas da 
discricionariedade administrativa. 

No que concerne à bibliografia de referência, é de saudar a publicação 
em livro daquela que é, desde o início, a fonte mais direta destas Noções: os 
Sumários das Lições de Direito Administrativo I do Doutor José Carlos Vieira 
de Andrade passaram à forma de livro, consubstanciados nas Lições de Direito 
Admi nistrativo, da Imprensa da Universidade de Coimbra, que conhecem já a 
2ª edição, datada de 2011. Esta publicação determinou uma atualização signi-
ficativa das referências bibliográficas que continuam a fazer parte da presente 
obra, no seu final.
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Esperamos que a atualização da presente obra permita que ela continue 
a constituir um roteiro útil para todos os que pretendem estudar as bases do  
Direito Administrativo − em especial nos Cursos de Direito, Administração 
Pública, Gestão e Solicitadoria − não tendo sido despiciendo o apoio e incen-
tivo de diversos colegas que consideram que as Noções Fundamentais de Direito 
Administrativo cuja 3ª edição se dá agora à estampa, constitui um trabalho útil e 
importante para o ensino básico desta disciplina jurídica.

A terminar, fica o agradecimento à Mestre Ana Cristina Martins Roso, dou-
toranda da Faculdade de Direito de Coimbra, que nos auxiliou na revisão do 
texto referente ao Pessoal da Administração Pública e a Relação Jurídica de Emprego  
Público e à Licenciada Joana Duarte Costa, mestranda da mesma Faculdade, 
que colaborou na reformulação das notas sobre a discricionariedade adminis-
trativa.

Coimbra, dezembro de 2012

Fernanda Paula Oliveira
José Eduardo Figueiredo Dias
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PREFÁCIO À 4ª EDIÇÃO

A presente edição das nossas Noções Fundamentais de Direito Administrativo visa, 
no seu essencial, proceder a uma atualização do texto em virtude das altera-
ções legislativas que foram entretanto levadas a cabo, com especial relevo para 
aquelas com incidência na parte da organização administrativa e do pessoal da 
Administração Pública.
Foi, porém, a publicação do novo Código do Procedimento Administrativo, 
operada pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, que mais justificou a pre-
sente atualização, tendo em consideração o relevo deste diploma no que toca 
às matérias tratadas nesta publicação.

Na presente edição agradecemos a colaboração da Mestre Ana Cláudia 
Guedes, da Mestre Ana Cristina Martins Roso, doutoranda da Faculdade de 
Direito de Coimbra, que mais uma vez nos auxiliou na revisão do texto refe-
rente ao Pessoal da Administração Pública e a Relação Jurídica de Emprego Público, e 
da Mestre Carla Machado, também doutoranda da Faculdade de Direito, que 
nos ajudou na revisão do texto referente ao Contrato Administrativo.

Coimbra, janeiro de 2015

Fernanda Paula Oliveira
José Eduardo Figueiredo Dias
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PREFÁCIO À 5ª EDIÇÃO

A presente edição das nossas Noções Fundamentais de Direito Administrativo visa, 
no seu essencial, proceder a uma atualização do texto, sempre necessária, fruto 
de alterações legislativas que vão ocorrendo ou da necessidade de concretizar 
ou desenvolver um ou outro ponto menos claro da edição anterior.

Na presente edição continuamos a contar com a colaboração da Mestre 
Ana Cristina Martins Roso, doutoranda da Faculdade de Direito de Coim-
bra, que mais uma vez nos auxiliou na revisão do texto referente ao Pessoal da  
Administração Pública e a Relação Jurídica de Emprego Público, e do Mestre Luís 
Verde de Sousa, assistente e doutorando na mesma Faculdade, que nos ajudou 
na revisão do texto referente ao Contrato Administrativo.

Coimbra, julho de 2017

Fernanda Paula Oliveira
José Eduardo Figueiredo Dias
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