
Direito fundamental de acesso à administração pública 

Das cinzas da pandemia de Covid-19 e do respetivo estado de emergência mundial, 

emergiram diversas consequências profundas para a sociedade e para o Direito, algumas 

conjunturais e temporárias, outras estruturais e permanentes. 

Hoje gostaria de partilhar convosco uma breve reflexão sobre uma consequência 

resultante das medidas tomadas no âmbito da pandemia, com graves repercussões nos 

direitos dos cidadãos, e que se apresenta como um desafio atual e significativo para a 

justiça administrativa, a qual tenho a honra e o privilégio de servir. 

Dado o estado de emergência sanitário, tornou-se necessário limitar e reduzir o acesso 

físico das pessoas aos serviços públicos. Uma das medidas tomadas foi a introdução da 

obrigatoriedade do agendamento prévio para aceder a estes serviços, através de 

plataformas eletrónicas criadas para o efeito. 

Dir-se-á que a obrigatoriedade de agendamento prévio não é, necessariamente, 

perniciosa, na medida em que permite assegurar ou até maximizar a eficiência e a 

qualidade do atendimento ao público, em teoria. E também que a sua necessidade e 

adequação eram plenamente justificadas durante a situação pandémica aguda, ao abrigo 

do estado constitucional de necessidade. 

Contudo, a exigência manteve-se após o término da situação de emergência, e, na 

prática, tem, desde então, impedido que os cidadãos acedam a determinados serviços 

públicos, e consequentemente que possam exercer direitos fundamentais. 

Uma das manifestações mais visíveis deste problema tem ocorrido no âmbito dos 

procedimentos administrativos relativos à imigração, nomeadamente para a concessão 

de autorização de residência. 

Em resumo, os cidadãos que pretendam apresentar documentos e outros elementos 

legalmente exigíveis, tais como os dados biométricos, para poderem obter uma decisão 

no âmbito do procedimento administrativo para a renovação ou concessão de 

autorização de residência, têm de agendar uma vaga para se apresentarem em qualquer 

um dos balcões do SEF, junto da plataforma eletrónica criada para o efeito.  

Contudo, o sistema informático não atribui, desde há bastante tempo, qualquer vaga, 

nem dá qualquer estimativa para as próximas vagas, sendo que as interpelações dos 



cidadãos ao SEF redundam na mesma resposta: não há vagas, nem sabemos quando 

haverá. 

Ou seja, os cidadãos esperam, em muitos casos há pelo menos 2 anos, por uma vaga 

para poderem aceder aos serviços do SEF, e não só não conseguem obtê-las, como nem 

sabem quando tal será possível. 

Esta situação tem levado muitos a recorrer aos tribunais administrativos, o que tem 

levantado diversos desafios, nomeadamente no que concerne ao equilíbrio entre a 

necessária tutela de direitos fundamentais dos cidadãos, e a separação de poderes entre 

os tribunais administrativos e a administração pública. 

Assim, os cidadãos têm recorrido aos TAF para obter a informação de quando serão 

disponibilizadas novas vagas, ao abrigo do processo urgente da intimação para a 

prestação de informações, prevista nos artigos 104.º e seguintes do CPTA. 

Tal pedido estriba-se no direito à informação procedimental, prevista no artigo 82.º do 

CPA, e no n.º 1 do artigo 268.º da CRP; contudo, tal direito apenas abrange, prima 

facie, informação existente e contemporânea, parecendo excluir informação sobre 

pretensões ou planeamentos futuros do serviço público. 

Deste modo, a satisfação do pedido pode contender com o espaço próprio de atuação e 

gestão da administração pública; contudo, a falta de resposta do tribunal, aliada à 

impossibilidade fáctica de agendamento, e à opacidade de todo o procedimento atinente 

ao agendamento e ao sistema informático que o suporta, pode comprometer o núcleo 

essencial do direito à informação procedimental, que neste caso se pode alegar se 

reconduz à informação sobre a possibilidade futura de agendamento, e que se afigura 

como essencial para que o interessado possa planear a sua vida familiar e profissional, e 

exercer os seus putativos direitos fundamentais de deslocação e circulação, que são 

efetivamente coartados pela impossibilidade de renovação do título na modalidade de 

vaga de agendamento informático, que se configura, assim, como uma restrição objetiva 

ao direito fundamental à liberdade de deslocação, nos termos do artigo 44.º da CRP, e à 

liberdade de circulação na União Europeia, prevista no n.º 2 do artigo 3.º do TUE, no 

artigo 45.º da CDFUE, e no n.º 3 do artigo 26.º do TFUE. 

Os cidadãos também têm recorridos aos TAF, ao abrigo do processo urgente de 

intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, previsto nos artigos 109.º e 



seguintes do CPTA, invocando aquele direito fundamental à liberdade de deslocação, 

entre outros, para a condenação do SEF no agendamento de uma vaga. 

Também nesta situação, aliás, principalmente nesta situação, se evidencia a tensão entre 

a tutela dos direitos fundamentais e o respeito pelo princípio da separação e 

interdependência dos poderes, que atribui aos tribunais administrativos a competência 

para julgar do cumprimento pela Administração das normas e princípios jurídicos que a 

vinculam, mas não da conveniência ou oportunidade da sua atuação, nos termos do n.º 1 

do artigo 3.º do CPTA. 

Ora, entendo, salvo melhor opinião, que a impossibilidade de agendamento para acesso 

a um serviço público, consubstancia a violação de normas e de princípios a que a 

Administração Pública está vinculada, pelo que não só afirma a competência dos 

tribunais administrativos, como impõe a sua atuação tutelar de proteção dos direitos 

fundamentais dos cidadãos, dentro dos condicionalismos de cada caso concreto, bem 

entendido. 

O direito fundamental a uma boa administração, previsto no artigo 41.º da CDFUE, nos 

artigos 266.º a 268.º da CPR, e no artigo 5.º do CPA, é um direito fundamental positivo, 

de status civitatis, na esteira de Jellinek, que se consubstancia numa espécie de prisma 

poliédrico, com diversas reverberações e corolários, nomeadamente num direito de 

acesso à administração pública. 

Este direito de acesso, assume, igualmente, diversas vertentes, entre as quais o direito a 

ser atendido pelos serviços da administração pública, isto é, o direito dos cidadãos de 

serem atendidos e assistidos diretamente por funcionários públicos responsáveis por 

prestar determinado serviço, sem a necessidade de intermediários ou representantes, e 

de ser atendidos de forma clara, precisa e eficiente. 

Este direito de atendimento tem uma ligação umbilical ao princípio da 

desburocratização da administração pública, previsto no n.º 1 do artigo 267.º da CRP e 

no n.º 2 do artigo 5.º do CPA, que se assume como uma garantia constitucional, que 

visa facilitar o acesso aos serviços públicos e tornar o processo administrativo mais 

eficiente e ágil.  

É importante notar que a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e 

do Tribunal de Justiça da União Europeia têm sido consistentes em afirmar que os 



Estados-membros têm o dever de garantir que os cidadãos tenham acesso eficaz aos 

serviços públicos, e que os procedimentos administrativos sejam claros e previsíveis. 

Do mesmo modo, e de forma diretamente relacionado com o problema exposto, cumpre 

realçar o recentíssimo Acórdão do TCAS, de 17-11-2022, proferido no processo n.º 

872/22.8 BELSB, que versa sobre a problemática da condenação do SEF aos 

agendamentos para a tramitação dos procedimentos administrativos de autorização de 

residência.  

Assim, e em resumo, a obrigatoriedade de agendamento prévio para a obtenção de 

vagas para aceder aos serviços da administração pública, pode consubstanciar a violação 

do direito fundamental a uma boa administração, na vertente do direito de acesso e 

atendimento nos serviços públicos. 

 Tal situação levou, aliás, a que a Associação ProPública, muito recentemente, 

apresentasse uma queixa junto do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e da 

Provedora de Justiça, por violação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 

tendo o Governo emitido, quase imediatamente, orientações aos serviços da 

administração pública para que 50% dos atendimentos aos cidadãos se realizem sem 

necessidade de marcação prévia. 

No caso particular do SEF, aquela obrigatoriedade, em conjunção com a 

impossibilidade do referido agendamento por falta de vagas, tem levado a um 

significativo aumento de solicitações aos tribunais administrativos, os quais são 

convocados a decidir, com uma necessária, e por vezes desafiante, ponderação e 

equilíbrio entre a tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos, e o respeito pelo 

princípio da separação e interdependência dos poderes judiciais e administrativos. 

Deste modo, e pese embora se espere, naturalmente, que o Estado e a restante 

administração pública reajustem a sua organização e procedimentos de molde a facilitar 

o exercício do direito fundamental a uma boa administração, os TAF têm respondido, e 

responderão, às solicitações dos cidadãos, dentro do amplo manancial processual e 

constitucional à sua disposição. 

Assim, sempre se dirá ao cidadão, como em tempos disse um moleiro prussiano de 

Berlim, que ainda há juízes em Portugal, seja em Lisboa, no Porto, ou no Funchal. 

Muito obrigado.   



 


