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 Resumo: A conferência procedimental é um mecanismo de simplifi cação adminis-
trativa de origem italiana que mereceu previsão no novo Código do Procedimento 
Administrativo Português de 2015. Apesar de esta fi gura já existir no ordenamento 
português no âmbito de alguma legislação especial, a novidade do seu regime 
geral levanta algumas questões práticas que pretendemos aqui explorar e, eventual-
mente, dar um contributo para a sua resolução.

1. Nota introdutória

O Direito Administrativo tem sido descrito como o ramo do Direito que 
regula as relações da Administração Pública1, tendo esta concepção levado a 

* O presente artigo corresponde, com alterações, ao trabalho fi nal da cadeira de Direito Admi-
nistrativo do Curso de Mestrado Científi co em Direito Administrativo da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, sob a regência do Professor Doutor David Duarte. Aproveitamos esta 
nota inicial para agradecer ao Dr. Ricardo Neves, colega de Escola e amigo de vida, com quem, 
ao longo da redacção deste artigo, fomos discutindo muitos dos problemas que aqui são abordados.
1 O Direito Administrativo, quer seja defi nido de forma mais ou menos extensa, será sempre enca-
rado enquanto um sistema de normas que regulam as relações da Administração e de uma forma natural 
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