
À minha Mãe, que partiu cedo demais, mas que 
sempre me ensinou que nada valia a pena sem 
nos dedicarmos aos outros.



NOTA PRÉVIA À SEGUNDA EDIÇÃO

Encontrando-se esgotada a primeira edição do presente livro, optámos 
por uma reformulação, adicionando mais casos, mais jurisprudência e 
doutrina, da estrutura que permitisse abranger mais hipóteses práticas 
sobre os mais diversos tópicos que envolvem uma disciplina de Direito 
Administrativo substantivo.

Continuamos, porém, sem alterar a estrutura base que tão bem tem 
funcionado, denotando, designadamente, o reconhecimento da respec-
tiva importância por parte dos meus alunos, os destinatários primordiais 
deste texto. Esperamos, assim, que possamos continuar a apostar no con-
tínuo aumento do número casos nas sucessivas edições, os quais possam 
ter em conta os desenvolvimentos jurisprudenciais mais recentes, tal 
como temos vindo a realizar até aqui.

Barreiro, 1 de Fevereiro de 2022,

Artur Flamínio da Silva
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NOTA PRÉVIA À PRIMEIRA EDIÇÃO

A presente obra visa, essencialmente, seguir as “pisadas” de outra que, 
recentemente, publicámos, assumindo-se, assim, como um complemento 
para os estudantes e práticos que pretendem ter contacto com problemas 
reais relacionados com o Direito Administrativo que se colocaram 
perante os tribunais administrativos superiores.

Todavia, não foi só o trilho bem sucedido da obra “Casos Práticos de 
Direito Processual Administrativo” que guiou nesta decisão, mas, sobre-
tudo, a urgência em disponibilizar um elemento de estudo para os meus 
alunos de Direito Administrativo I, na Universidade Autónoma de Lis-
boa, no ano lectivo de 2021/2022.

Em todo o caso, não existem razões substanciais para nos afastarmos 
do modelo anterior que tão bem funcionou e que teve uma muito boa 
adesão no nosso mercado editorial. Assim sendo, retomando o que escre-
vemos: “julgámos que a estrutura desta obra deve obedecer à seguinte 
configuração: (i) uma primeira parte composta por um caso prático inspirado na 
matéria de facto de uma decisão dos tribunais superiores; (ii) uma segunda parte 
onde encontramos, por vezes, sugestões bibliográficas, a fundamentação do órgão 
jurisdicional e alguns tópicos de reflexão sobre os argumentos apresentados”1.

Escusado será dizer que desejamos que este livro tenha uma boa 
adesão por parte dos seus destinatários, permitindo-nos, assim que 
possível, aperfeiçoar, afinar e ampliar os pontos que nele não se encontram 
desenvolvidos.

Barreiro, 27 de Setembro de 2021,

Artur Flamínio da Silva

1 Artur Flamínio da Silva, “Casos Práticos de Direito Processual Administrativo”, 2.ª Edi-
ção, Coimbra, Almedina, 2021, p. 10.
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CASO N.º 1
O AcOrdO OrtOgráficO

Imagine que, em 1990, foi celebrado um tratado internacional (entre Portugal e 
outros países de língua oficial portuguesa) que consistia na adopção de um Acordo 
Ortográfico que aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 26/91 e, 
por sua vez, ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 43/91, o qual 
entrou em vigor em Portugal em 13 de maio de 2009.

Sucede, porém, que o Governo, através de uma Resolução do Conselho de Minis
tros, exigir a aplicação deste Acordo Ortográfico a toda a Administração Pública.

A entende que este acto administrativo é ilegal – por um conjunto evidente de 
motivos, entendendo, por exemplo, estar em causa a liberdade de aprender e de ensi
nar e, bem como, ser uma restrição ilegítima do direito ao ensino e à educação –, 
pelo que entende tratarse de um exercício da função administrativa.

Concorda?

CASO N.º 2
O subsídiO cOVid-19

Imagine que algumas empresas pretendem obter um subsídio com vista à retoma 
económica na sequência da grave crise que atravessaram no contexto proporcionado 
pela pandemia. A obtenção deste subsídio encontrase configurada, nos termos 
legais, da seguinte forma:

Artigo 10.º
Subsídio Covid19

“1. Todas as sociedades comerciais que se encontrem numa situação de fragili
dade económica podem obter um subsídio que oscila, consoante a gravidade, entre 
os 50.000€ e os 100.000€;
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2. Entendese por “fragilidade económica” a situação em que, em virtude da 
pandemia provocada pela Coivd19, sociedades comerciais apresentam perdas de 
mais de 30%;

3. Podem integrar o conceito de fragilidade económica as sociedades que tenham 
mais de 100 trabalhadores, desde que demonstrem ter tido perdas substanciais;

4. Em situações não abrangidas pelas anteriores, a decisão pode ser tomada 
dentro dos limites dos valores mínimos e máximos do subsídio de acordo com a 
importância estratégica da sociedade comercial”.

Neste contexto, considere que várias empresas pediram o subsídio em causa, 
tendo em conta que:

1. A sociedade comercial “Amigos do Dinheiro” apresentou perdas de 10% e 
tem 10 trabalhadores;

2. A sociedade comercial “Vendidos com estilo” apresentou perdas de 40% e 
pretende receber um subsídio de 90.000€;

3. A sociedade comercial “O mundo é nosso” apresentou perdas de 15% e só 
tem 100 trabalhadores, mas emprega 90% da população do local onde se sedia;

4. A sociedade comercial “Rapa o tacho” pretende receber 100.000 € para 
poder aumentar os lucros.

Como pode/deve a Administração decidir?

CASO N.º 3
A iguAldAde nA ilegAlidAde

André, oficial da Marinha, requereu, em Janeiro de 2021, a passagem à reserva. 
Contudo, não cumpria os termos legalmente previstos, no qual se determinava que: 
“podem passar a reserva todos os oficiais que tiverem completado 40 anos de serviço 
militar, desde que após o decurso deste prazo manifestem essa vontade”. No entanto, 
André tinha apenas 30 anos de serviço militar. Esta circunstância não impediu 
que José, Director do Serviço de Pessoal, viesse a deferir o pedido de André.

Em consonância, a partir de Setembro de 2021, André passou, assim, para  
a reserva.

António, um invejoso inveterado, não aceitou de bom grado que o colega tenha, 
sem cumprir os requisitos legalmente estabelecidos, passado para uma situação de 
reserva. Neste contexto, António requereu, tal como André, a passagem à reserva. 
No entanto, José, ao contrário do que tinha feito a André, responde negativamente 
a António. 
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António entende que está aqui em causa uma violação do princípio da igual
dade.

Concorda?

CASO N.º 4
nãO há AlmOçOs grátis

Imagine que pretendia solicitar a atribuição de um subsídio, cumprindo todos os 
pressupostos legalmente previstos para tal. Todavia, a entidade competente para 
a atribuição desse mesmo subsídio aprovava uma norma regulamentar com o se
guinte conteúdo:

“Todos os pedidos relativos a subsídios encontramse sujeitos ao pagamento de 
uma taxa no valor de 5000 €”.

Sucede, porém, que a possibilidade de cobrança da referida taxa não tem res
paldo no quadro legalmente aplicável, designadamente numa lei especial.

Quid Juris?

CASO N.º 5
A línguA dO prOcedimentO AdministrAtiVO

Adelino é um forte defensor do inglês. Não obstante ter nacionalidade portuguesa, 
sentese, num paroquialismo evidente, importante quando fala a língua inglesa. 
Entretanto, aceitou integrar um órgão disciplinar de uma entidade pública.

Adelino foi eleito presidente do órgão em causa pelos restantes membros. 
Decidiu, por iniciativa própria, que todas as comunicações com os trabalhadores 
em funções públicas a quem viesse a ser instaurado um procedimento disciplinar, 
pelo referido órgão disciplinar que integra deveriam decorrer em língua inglesa.

Bernardo, um fervoroso defensor da língua portuguesa, discorda deste enten
dimento e argumenta que a língua do procedimento não é o inglês. Entretanto, o 
órgão disciplinar, ignorando a argumentação de Bernardo, ignora as respostas de 
Bernardo por serem escritas em português. Respondelhe, para o efeito, em inglês, 
aplicandolhe uma sanção de multa no valor de 500€.

Concorda com a posição de Bernardo?



16

CASOS PRÁTICOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

CASO N.º 6
A demOliçãO dA necessidAde

Ambrósia integra um movimento que defende a ocupação de casas abandonadas. 
Tomou, neste contexto, a opção de não ter casa própria, ocupando, assim, prédios 
devolutos sem que seja proprietária de qualquer dessas casas. 

Tem, porém, sido difícil encontrar regularmente locais para poder ocupar, em 
virtude de uma “perseguição” cerrada levada a cabo por diversos municípios.

Entretanto, Ambrósia encontrou um prédio devoluto com diversos aparta
mentos – ainda que em mau estado – no Porto, o qual se adequou ao que pretendia. 
Contudo, numa noite de descuido apagou mal um cigarro e provocou um incêndio, 
o que levou a um desmoronamento parcial do prédio, o qual gerou lixo e entulho e 
além disso veio a colocar em risco a estrutura do edifício ao lado daquele que sofreu 
um incêndio.

Em virtude desse risco o município, nesse mesmo momento, invocou a existência 
de estado de necessidade e procedeu a todos os actos materiais – no caso concreto, a 
remoção do lixo e do entulho, bem como todas as obras que permitissem a estabiliza
ção do edifício em risco – necessários para impedir um desmoronamento do prédio 
quase a ruir.

Entende que o município actuou bem?

CASO N.º 7
ligA O cOmputAdOr

Benilde não percebe nada de modernices. Na verdade, diz recorrentemente que a 
idade é um posto também para ser, aquilo que hoje coloquialmente se diz reconhecer 
como, “infoexcluída”. São os 99 anos a falar mais alto.

Entretanto lembrouse de pedir uma licença para construir uma nova casa num 
terreno que adquiriu há vinte anos. Sucede, porém, que ao ligar para a Câmara 
Municipal perguntando se poderia entregar o requerimento em papel, teve como 
resposta que só os aceitavam através do site ou de uma aplicação para smartphones 
criada para o efeito.

Benilde ficou chocada e não ficou convencida.
Como ajudaria Benilde?
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CASO N.º 8
O “inimigO” inVisíVel

João é Doutor em Filosofia e concorreu à posição de Professor Auxiliar numa Uni
versidade Pública. O júri integrava o Professor Abel, o qual tinha afirmado publi
camente que nunca se sentaria ao lado de João, caso este viesse a vencer o concurso 
e, nessa medida, a integrar o Conselho Científico da Faculdade da Universidade em 
causa. Em consequência, Abel ameaçou que abandonaria o Conselho Científico.

Abel sempre afirmou, inclusivamente, que teria sido um milagre que João tivesse 
obtido o grau de Doutor, pelo que teria sido por esse motivo que nunca o nomeara 
para orientador ou para integrar provas científicas de mestrado ou doutoramento.

João, sabendo destas afirmações de Abel, suscitou um incidente de suspeição 
relativamente a Abel invocando a existência de uma “inimizade grave”.

Quid Juris?

CASO N.º 9
A grAnde intimidAde

Afonso apresentouse a procedimento concursal para contratação de um médico 
numa instituição hospitalar. No júri que o graduou em último lugar do concurso 
encontravamse dois membros que, por sinal, tratavam um concorrente de Afonso 
(Ben) “por tu”; frequentavam, de forma habitual, a casa de Ben; os filhos estuda
vam na mesma escola de um dos filhos de Ben; no fundo, havia um elevado espírito 
de camaradagem entre os dois membros do júri e Ben.

Ben veio a ocupar o primeiro lugar do concurso e foi contratado.
Afonso alega que está em causa a imparcialidade destes dois membros.
Concorda?

CASO N.º 10
A AusênciA cOlegiAl

Imaginese que, no âmbito das competências de um órgão colegial, no Conselho 
Científico de uma Faculdade de Ciências irá decidirse se A, uma Professor Auxi
liar, deveria ser nomeada definitivamente para o respectivo cargo, constando, entre 
outros pontos, na ordem de trabalhos de duas reuniões.
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Houve, a este respeito, duas votações. Uma primeira que contou com 50 dos 
150 membros em efectividade de funções, pelo que se entendeu não estarem reuni
dos os pressupostos regulamentares aplicáveis, os quais determinavam que “as de
liberações do órgão colegial só são válidas quando estiverem presente a maioria dos  
seus membros”.

A segunda deliberação, a qual ocorreu alguns dias depois e em reunião em que 
não era a única ordem de trabalhos o ponto inicialmente referido, contou com a 
presença de 80 membros do órgão colegial, ainda que no momento da deliberação 
concreta, 5 destes membros se tenham ausentado com vista a beber um café.

O regulamento aplicável determinava que a situação em discussão exigia uma 
maioria absoluta dos membros presentes na reunião.

A entende que que poderá aqui estar em causa o quorum da própria reunião.
Concorda?

CASO N.º 11
Os ActOs pOdem ser plurAis?

Imagine que um Directorgeral homologa a lista de classificação final de um con
curso para o recrutamento de dez trabalhadores em funções públicas. No referido 
procedimento apresentaramse 200 candidatos a concurso.

Como qualificaria o acto de homologação do directorgeral?

CASO N.º 12
A nulA fundAmentAçãO 

Imagine que A, advogada, dirige um requerimento a B, Presidente do Conselho 
Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, obtendo a seguinte resposta: 
“arquivase o presente pedido, nos termos da lei aplicável”.

A entende que o acto administrativo em apreço é nulo por falta de fundamen
tação.

Quid Juris?
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CASO N.º 13
tOdOs juntOs

Imagine que a Lei n.º 15/2021 dispunha da seguinte forma: 
“São agregadas as freguesias A e B”.

Como qualificaria a agregação destas duas freguesias?

CASO N.º 14
A fAltA de fundAmentAçãO

Imagine que Amândio requereu a atribuição de uma bolsa de estudo para o ano 
lectivo de 2021/2022 aos serviços de acção social de uma Universidade Pública 
sediada em Portugal. Imagine, ainda, que o regime legalmente aplicável previa 
a possibilidade de, com vista a selecionar os alunos em caso de “insuficiência de 
fundos” para garantir bolsa para todos os candidatos, existir uma entrevista aos 
candidatos, de modo que estes fossem graduados, de acordo com o mérito académico.

O júri que, para os devidos efeitos, se constituiu, elaborou, na sequência das re
feridas entrevistas, uma grelha classificativa. No entanto, na grelha limitavamse 
a indicar as classificações finais de cada candidato, sem indicar os critérios, em que 
assentou a decisão final.

Em resposta ao requerimento que dirigiu, recebeu a seguinte resposta:
“Indeferese a atribuição de bolsa de estudo”.
Amândio entende que está em causa a falta de fundamentação.
Concorda?

CASO N.º 15
A fAltA de citAçãO dA nOrmA hAbilitAnte

Imagine que uma ordem profissional aprova um regulamento administrativo no 
qual não consta qualquer menção à norma habilitante.

Beatriz, uma das destinatárias do regulamento, entende que está aqui em  
causa uma violação evidente das normas aplicáveis.

Concorda com a posição assumida por Beatriz? Fundamente.
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CASO N.º 16
O subsídiO mAlditO

Gervásio é um agricultor muito honesto. Um dia, e na sequência de um tornado, a 
colheita ficou totalmente destruída. Imagine que, nos termos do quadro legal apli
cável, se previa que todos os agricultores atingidos pelo tornado teriam direito a um 
subsídio mensal no valor de 5000 €. Em contrapartida, deveriam mensalmente 
comunicar o volume de negócios.

Gervásio é muito distraído e não cumpriu com a comunicação mensal. Conse
quentemente, foilhe aplicada uma medida provisória que suspendeu a atribuição 
do subsídio.

Sucede, porém, que Gervásio pretende ultrapassar o seu lapso e já comunicou, 
entretanto, o seu volume de negócios. O subsídio nunca mais foi pago.

O que lhe apraz dizer sobre a conduta da Administração?

CASO N.º 17
A “sAnçãO” prOVisóriA

Imagine que Alberto é trabalhador em funções públicos num centro de saúde e 
também um apreciador de bebidas alcoólicas. Num dos seus almoços, em dias de 
trabalho, bebeu quatro garrafas de vinho sozinho e ficou completamente embria
gado. 

Quando voltou para o seu lugar de trabalho, começou a cantar bem alto perante 
os utentes do centro de saúde, bem como a ofender com recurso a calão e a linguagem 
inapropriada os respectivos superiores hierárquicos.

Em consequência do comportamento altamente lesivo do prestígio do centro 
de saúde, foilhe aberto um procedimento disciplinar. Adicionalmente, foramlhe 
também aplicadas duas medidas provisórias que consistiram no seguinte: 

(i) proibição de entrada no centro de saúde;
(ii) “suspensão preventiva” das suas funções.
Imagine, ainda, que, passados dez meses, as medidas provisórias não foram 

revogadas e que Alberto nunca foi ouvido.
Concorda?
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CASO N.º 18
A infOrmAçãO inAcessíVel

Avelino concorreu a um procedimento de recrutamento de trabalhadores em fun
ções públicas, tal como fizeram outra centena de cidadãos. Só poderiam, porém e 
nos termos do aviso de recrutamento, integrar a lista final dos avaliados caso obti
vessem aprovação numa avaliação psicológica.

Avelino é o único que obtém o resultado “não aprovado”. Sucede, no entanto, 
que Avelino não se conforma com o resultado obtido e, além da fundamentação 
dos avaliadores que já conhece, pretende saber qual foi o critério científico que esteve 
por base na decisão de “não aprovação”.

O que recomendaria a Avelino?
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