
5

NOTA EXPLICATIVA

O Direito Administrativo é um ramo de Direito de enorme dimensão: 
trata-se, na realidade, do mais vasto dos ramos de Direito existentes no nosso 
ordenamento jurídico. Por conseguinte, só num Tratado em diversos volumes 
poderia proceder-se ao seu estudo circunstanciado. Não é o caso do presente 
livro, que tem, por isso, um objeto delimitado de estudo.

Como é explicado logo no início do livro, o Direito Administrativo pode 
ser definido como o ramo de Direito que disciplina, por um lado, a organiza-
ção da Administração Pública e, por outro lado, o quadro das relações jurídi-
cas que se estabelecem no âmbito do exercício da função administrativa, as 
chamadas relações jurídicas administrativas.

Pode, assim, dizer-se que o Direito Administrativo se desdobra em dois 
grandes sectores de normas, de natureza muito distinta um do outro: por 
um lado, o chamado Direito Administrativo orgânico ou organizatório, que 
compreende o conjunto das normas que disciplinam a organização da Admi-
nistração Pública, instituindo as entidades públicas que a integram, deter-
minando a estrutura orgânica dessas entidades e regulando o modo próprio 
de funcionamento dos respetivos órgãos; e, por outro lado, o vasto sector das 
normas que disciplinam as relações jurídicas que se estabelecem no âmbito 
do exercício da função administrativa, as ditas relações jurídicas administra-
tivas, sendo que correspondem a este último tipo a maior parte das normas 
de Direito Administrativo.

Ora, o estudo a que, no presente livro, nos propomos da Teoria Geral do 
Direito Administrativo não compreende o estudo circunstanciado do Direito 
Administrativo orgânico ou organizatório, que, a nosso ver, deve ser objeto 
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de uma disciplina autónoma, o Direito da Organização Administrativa, que, 
nos dias de hoje, cruza, aliás, o Direito Administrativo com o Direito privado. 
Sem prejuízo da inclusão, no título introdutório, de um capítulo dedicado à 
exposição, em termos genéricos, da estrutura da organização administrativa 
portuguesa, este livro não é, pois, dedicado ao estudo dessa matéria, mas do 
quadro normativo conformador das relações jurídicas administrativas.

Como foi referido, as relações jurídicas administrativas são as relações 
jurídicas que se estabelecem no âmbito do exercício da função administra-
tiva. Compreende-se, por isso, que o estudo dos referidos quadros norma-
tivos tome como referência, de acordo com a perspectiva tradicionalmente 
adoptada, os instrumentos jurídicos conformadores dessas relações que são 
utilizados pelas entidades investidas do exercício da função administrativa: 
procedimento administrativo, regulamento, ato administrativo e contratos 
de Direito Administrativo.
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