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1.  Nota Introdutória 

  

a) Arbitragem em Questões de Direito 
Administrativo 

  

-  Portugal é, muito provavelmente, o país ou 
um dos países vanguarda da Arbitragem 
Administrativa.  

 

 

 

 



- A abertura à arbitragem deve-se a vários fatores: 

 

1º  grande número de contratos administrativos 
celebrados anualmente 

 

2º um conceito generosamente alargado do 
contrato administrativo 

 

3º  no campo do contencioso contratual, a 
necessidade de dar satisfação ao setor 
privado 

 

 



4º no campo do contencioso dos atos 
administrativos, a grande autonomização dada 
no país à Administração Pública através da 
criação de institutos públicos autónomos 
regularizadores de amplos setores da atividade 
(banca, seguros, saúde, telecomunicações, 
etc., etc.). 

 

5º  regime legal que permite, com grande 
amplitude, à Administração Pública 
contratualizar (através de contratos 
administrativos) o que poderia decidir 
unilateralmente mediante ato administrativo. 

 

 



 

b) Situação noutros países 

 

 Em regra, são arbitráveis pouco mais do que 
os contratos regulados pelo direito privado 
celebrados pela Administração Pública e 
não grande parte dos contratos 
administrativos. 

 

 

 



 

2.  Regime Legal da arbitrabilidade objectiva 
 no Contencioso Administrativo 

 

 2.1.  Ao longo de vários anos, mediante a 
  publicação de sucessivos diplomas 
  legais, foi sendo definida a matéria 
  arbitrável. 

 

 Dois grandes grupos: 

 



  

a) o do Contencioso dos Contratos 
 Administrativos e dos Contratos Regulados 
 pelo Direito Privado, o que inclui, por 
 assimilação, o Contencioso dos Atos 
 Administrativos relativos à execução dos 
 contratos administrativos. 

 

b)   o do Contencioso dos Atos Administrativos 
 Isolados. 

 

 

 



  

  

 Segundo a lei vigente, o interessado 
particular tem a faculdade potestativa de, em 
qualquer daquelas matérias, exigir da 
Administração Pública a celebração da 
convenção de arbitragem como ato prévio da 
condução do pleito para a arbitragem, a 
menos que já pré-exista convenção de 
arbitragem. 

 

 

 



  

2.2.  O Contencioso dos Contratos (Administrativos e 
 dos Regulados pelo Direito Privado) é muito 
 intenso, sobretudo nas seguintes áreas: 

 

 concessões (incluindo PPPs, designadamente 
em questões de reequilíbrio económico-
financeiro do contrato) 

 licenciamentos de exercício de atividade 

 fornecimentos de bens e serviços à 
Administração Pública 

 emprego público 

 responsabilidade civil contratual e extra-
contratual 

 outras áreas 
 

 
 
 
    
 



  

 
Neste domínio, há que reter dois importantes aspetos: 
 

1º  em grande parte dos contratos 
administrativos  as partes acordam cláusulas 
arbitrais. 

 

2º o regime da substituição frequente pela 
Administração Pública do ato administrativo 
pela contratualização do objeto e do fim do 
ato. 

 (Código dos Contratos Públicos e antes artigo 
179º do Cód. de Procedimento Administrativo 
de 1991, hoje revogado). 

 

 



  

 2.3.  O Contencioso do Ato Administrativo  
  isolado tem sido diminuto até ao presente. 
 

 

3.  Novo Regime que se anuncia sobre a matéria 

 

3.1.  O que é arbitrável? 

  O projeto do novo Código do Processo dos 
 Tribunais Administrativos e Fiscais, que se 
 anuncia para publicação muito breve, 
 procede a duas alterações principais: 

 

 
 

 
 
 
    
 



  

1º  Alarga significativamente o campo da 
arbitrabilidade do Contencioso do Ato 
Administrativo Isolado: 

 Todos os atos administrativos, mesmo sobre 
questões da sua validade (até agora não 
arbitráveis) passam a ser arbitráveis. 

 Igualmente, os atos preparatórios da formação e 
celebração de um contrato administrativo passam 
a ser arbitráveis (até agora é interdita a sua 
arbitrabilidade). 

 
2º  Não são arbitráveis os litígios relativos à 

responsabilidade civil por prejuízos decorrentes do 
exercício das funções política, legislativa e 
jurisdicional. 

 
 
 



  

3.2. A potestividade passa depender de legislação 
 especial para o setor em questão. 

 
 O ministro da tutela publica por portaria as 

condições em que o administrado pode exigir à 
Administração Pública a celebração de 
convenção de arbitragem. 

 
 
3.3. O que não é arbitrável 
 

 a responsabilidade resultante do exercício 
das funções políticas, legislativas e 
jurisdicionais 

 
 
 



  

 
 questões de emprego público relativas a 

direitos indisponíveis ou a acidentes de 
trabalho e doenças profissionais. 

 
 
 
     Muito obrigado 
 
 
 
 

   

 

 
 


