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HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

 

• Licenciatura em Direito, vertente de jurídico-políticas, pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa (clássica), curso de 1991/1996. 

• Mestrado científico em Ciências jurídico-políticas da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, ano lectivo de 2000/2001, 
concluído em 17 de Junho de 2003, com distinção, com a dissertação 
“A tutela cautelar no contencioso administrativo. Em especial nos 
procedimentos de formação de contratos”, sendo orientadora a Sra. 
Prof. Doutora Maria João Estorninho e arguente o Sr. Prof. Doutor 
Mário Aroso de Almeida. 

• Doutoramento, concluído a 8 de Outubro de 2013, com distinção, sob 
o tema “Contributo para uma desconstrução dogmática do fait du 
prince”, relativo à execução e à modificação e extinção dos contratos 
da administração e entidades equiparadas, sendo orientadora a Sra. 
Prof. Doutora Maria João Estorninho e arguentes o Sr. Prof. Doutor. 
Pedro Gonçalves, da Universidade de Coimbra e o Sr. Prof. Doutor 
João Caupers da Universidade Nova de Lisboa. 

 

ACTIVIDADE PROFISSIONAL 

 



I. ADVOCACIA 

 

• Exercício da actividade de consultora e advocacia desde Janeiro de 
1997 (estágio concluído em Abril de 1999), desenvolvendo actividade 
predominante na área do Direito Administrativo (elaboração de 
pareceres jurídicos e intervenção em processos administrativos e 
contenciosos relacionados sobretudo com as matérias da contratação 
pública, contratos administrativos, associações públicas, fundações 
públicas, ambiente, energia e urbanismo).  

•  Consultora na Abreu Advogados desde 2009  

• II. CONSULTORIA 
 

• Elaboração de pareceres, sobretudo em matéria de Direito da 
contratação pública, Direito dos contratos administrativos, Direito 
dos transportes e Direito dos bens públicos  

• Membro, juntamento com o Sr. Professor Doutor Luís Fábrica, da 
Comissão de revisão legislativa do Regime Jurídico da Edificação e da 
Urbanização, constituída pelo Governo da República em 2013, no 
âmbito da qual foi elaborado o anteprojecto legislativo de revisão do 
RJUE.  

• Participação em procedimentos legislativos mediante a redacção dos 
respectivos ante-projectos de lei em matéria de transformação de 
institutos públicos em sociedades anónimas concessionárias de 
serviços públicos dos sectores especiais. 

• Representante portuguesa no Grupo de trabalho e elaboração do 
relatório e inventário sobre o regime do deferimento tácito em 
Portugal (Inventory silencio positivo - Portugal) realizado, em 2008, no 
âmbito da pesquisa promovida pelo The Institute of Constitutional and 
Administrative Law, (SBR), Utrecht University, Holanda, coord. Oswald 
Jansen e Professor Rob Widdershoven, a solicitação do Governo 
Holandês, no âmbito da instrução do procedimento legislativo 
tendente à transposição da Directiva europeia n.º 123/2006 
(Directiva serviços) e à alteração da Lei do procedimento 
administrativo (Algemene wet bestuursrecht). 

 



 

III. OUTRAS ACTIVIDADES PROFISSIONAIS  

 

• Vogal efectiva do Conselho Superior dos Tribunais administrativos e 
Fiscais, eleita pela Assembleia da República em Maio de 2017. 

• Membro do júri do concurso público de provimento de vagas existentes 
nas secções de Contencioso administrativo dos Tribunais Centrais 
Administrativos, Norte e Sul, publicitado pelo Aviso n.º 10137/2017, in 
DR, II, 1 de Setembro de 2017 (eleita pelo CSTAF) 

• Vogal Suplente da Comissão de Acesso aos Documentos 
Administrativos (CADA), designado pelo Presidente da Assembleia da 
República, desde Fevereiro de 2017 

• Árbitra inscrita no Centro de Arbitragem sobre Contratação Pública 
(CAP) da Associação dos Mercados Públicos (APMEP). 

• Árbitra inscrita no Centro de arbitragem administrativa (CAAD). 

 

IV. INVESTIGAÇÃO INSTITUCIONALIZADA 

 
• Membro do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) da Faculdade 

de Direito de Lisboa.  

 

• Investigadora principal do Centro de Investigação de Direito Público 
(CIDP) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

 

• Membro do Grupo de Investigação em Direito Administrativo (RG:AL), 
integrando a equipa dos seguintes projectos: 

o Gestão e rentabilização de bens públicos (Calendarização 
aproximada: 2017-2020). Aprovação de financiamento pela 
Comissão Coordenadora Científica do Centro de Investigação de 
Direito Público.  

o Centralização das compras públicas (Calendarização 
aproximada: 2014-2018) Aprovação de financiamento pela 



Comissão Coordenadora Científica do Centro de Investigação de 
Direito Público. 

• Membro da Linha de investigação Direito Administrativo & Regulação 
Global, onde se integra na equipa do projecto “Direito Administrativo 
Global: da Realidade à Reconstrução Teórica” (Calendarização 
aproximada: 2014-2016) Aprovação de financiamento pela Comissão 
Coordenadora Científica do Centro de Investigação de Direito Público. 

• Vice-presidente do Instituto do Direito do Consumo na Faculdade de 
Direito de Lisboa desde 17 de Julho de 2014 até Julho de 2017. 

 

 

V. ENSINO NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (CLÁSSICA) 

 
• Regente do Curso de Mestrado em Direito e Prática jurídica Direito 

Administrativo e Administração Pública, na disciplina de Contratação 
Pública no ano lectivo de 2017/2018 (2º semestre). 

• Regente do Curso de Mestrado em Direito e Prática jurídica Direito 
Administrativo e Administração Pública, na disciplina de Procedimento 
administrativo no ano lectivo de 2017/2018 (2º semestre). 

• Regente do Curso de Mestrado em Direito e Prática jurídica Direito do 
Ambiente, dos Recursos Naturais e da Energia na disciplina de 
Recursos naturais e energias renováveis no ano lectivo de 2017/2018 
(1º semestre). 

• Professora auxiliar na disciplina de Direito administrativo I (Sujeitos, 
Função administrativa e Organização da administração) e na disciplina 
de Direito Administrativo II (Procedimento administrativo e regime 
jurídico do acto, regulamento, contratos e outras formas de agir da 
administração), no ano lectivo de 2017/2018, sob a regência do 
Senhor Professor Vasco Pereira da Silva. 

• Regente do Curso de Mestrado em Ciências jurídico-forenses na 
disciplina de Contratação Pública no ano lectivo de 2016/2017. 

• Regente do Curso de Mestrado em Direito do Ambiente, dos Recursos 
Naturais e da Energia na disciplina de Recursos naturais e energias 
renováveis no ano lectivo de 2016/2017. 



• Professora auxiliar na disciplina de Direito administrativo I (Sujeitos, 
Função administrativa e Organização da administração) e na disciplina 
de Direito Administrativo II (Procedimento administrativo e regime 
jurídico do acto, regulamento, contratos e outras formas de agir da 
administração), no ano lectivo de 2016/2017, sob a regência do 
Senhor Professor Vasco Pereira da Silva. 

• Professora auxiliar na disciplina de Direito administrativo III 
(Contratação pública e contratos da administração) e na disciplina de 
Direito Administrativo II (Procedimento administrativo e regime jurídico 
do acto, regulamento, contratos e outras formas de agir da 
administração), no ano lectivo de 2015/2016, sob a regência da 
Senhora Professora Doutora Alexandra Leitão e do Senhor Professor 
Vasco Pereira da Silva, respectivamente. 

• Regente do Curso de Doutoramento na Faculdade de Direito de Lisboa, 
no ano lectivo de 2015/2016 na disciplina de Introdução ao Direito 
Público. 

• Professora auxiliar na disciplina de Direito Administrativo III 
(Contratação pública e contratos da administração) e na disciplina de 
Direito da União europeia, no ano lectivo de 2015/2016, sob a regência 
da Senhora Professora Doutora Alexandra Leitão e da Senhora 
Professora Doutora Maria Luísa Duarte, respectivamente. 

• Regente do Curso de Doutoramento na Faculdade de Direito de Lisboa, 
no ano lectivo de 2014/2015, na disciplina de Introdução ao Direito 
Público. 

• Professora auxiliar na disciplina de Direito Internacional Público e na 
disciplina de Direito da União europeia, no ano lectivo de 2014/2015, 
sob a regência da Senhora Professora Doutora Maria Luísa Duarte. 

• Professora auxiliar na disciplina de Direito administrativo III 
(Contratação pública e contratos da administração), no ano lectivo de 
2013/2014, no regime diurno sob a regência da Senhora Professora 
Doutora Maria João Estorninho. 

• Assistente na disciplina de Direito administrativo III (Contratação 
pública e contratos da administração), no ano lectivo de 2012/2013, no 
regime diurno sob a regência da Senhora Professora Doutora Maria 
João Estorninho e, no regime noturno, sob a regência da Senhora 
Professora Doutora Alexandra Leitão. 



• Assistente na disciplina de Contencioso administrativo e tributário, no 
ano lectivo de 2011/2012, sob a regência do Senhor Professor Doutor 
Vasco Pereira da Silva. 

• Assistente na disciplina de Direito administrativo III (Contratação 
pública e contratos da administração), no ano lectivo de 2011/2012, 
sob a regência do Senhor Professor Doutor David Duarte. 

• Assistente na disciplina de Direito Internacional Público, no ano lectivo 
de 2010/2011, sob a regência da Senhora Professora Doutora Maria 
Luísa Duarte. 

• Assistente na disciplina de Direito Internacional Público, no ano lectivo 
de 2009/2010, sob a regência da Senhora Professora Doutora Maria 
Luísa Duarte. 

• Assistente na disciplina de Direito Internacional Público, no ano lectivo 
de 2007/2008, sob a regência do Senhor Professor Doutor Carlos 
Blanco de Morais. 

•  Assistente na disciplina de Direito Processual Penal, no ano lectivo de 
2007/2008, sob a regência do Senhor Professor Doutor Paulo de 
Sousa Mendes 

•  Assistente na disciplina de Ciência política e Direito constitucional, no 
ano lectivo de 2006/2007, 2004/2005 e 2002/2003 sob a regência da 
Senhora Professora Doutora Maria João Estorninho. 

•  Assistente na disciplina de Direito constitucional II e Direito 
Internacional público, no ano lectivo de 2005/2006, sob a regência da 
Senhora Professora Doutora Ana Maria Martins. 

•  Assistente na disciplina de Direito administrativo, no ano lectivo 
2003/2004, sob a regência do Senhor Professor Doutor Sérvulo 
Correia 

•  Assistente na disciplina de Direito do Ambiente, no ano lectivo 
2003/2004, sob a regência do Senhor Professor Doutor Vasco Pereira 
da Silva 

•  Assistente-Estagiária na disciplina de Ciência política e Direito 
constitucional, no ano lectivo de 2001/2002, sob a regência do Senhor 
Professor Doutor Carlos Blanco de Morais 



•  Assistente-Estagiária na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, 
no ano lectivo 2000/2001, sob a regência do Senhor Professor Doutor 
Marcelo Rebelo de Sousa. 

•  Monitora na disciplina de Direito das Obrigações, no ano lectivo de 
1998/1999, sob a regência do Senhor Professor Doutor Pedro Romano 
Martinez 

•  Monitora na disciplina de Direito Penal I, no ano lectivo de 1997/1998, 
sob a regência do Senhor Professor Doutor Oliveira Ascensão. 

 

 VI. OUTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

 

• Intervenção como arguente principal e vogal em diversos júris de 
mestrado na Faculdade de Direito de Lisboa, na Universidade Católica 
Portuguesa – Escola de Lisboa e na Escola de Direito da Universidade 
do Minho desde 2013. Assim como em júris de doutoramento. 

• Vogal efectiva do Conselho Científico da Faculdade de Direito de Lisboa 
desde 2015 . 

• Vogal efectiva do Conselho Pedagógico da Faculdade de Direito de 
Lisboa entre 2013 e 2015. 

 

VII. COORDENAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E 

FORMAÇÃO 

 

• Workshop sobre tutela cautelar e provisória, coordenação: Professora 

Doutora Ana Gouveia Martins, a ter lugar no 2º semestre do ano lectivo  

2017/2018  

• Workshop sobre Domínio Privado Imobiliário: coordenação: Professor 

Doutor João Miranda/Professor Doutor Miguel Raimundo Professora 

Doutora Ana Gouveia Martins/Dr. Jorge Pação, no dia 13 de Abril de 

2018. 

• Curso pós-graduação em Direito da Contratação Pública de Cabo Verde, 

Cidade da Praia, Cabo Verde, de 12 a 19 de Março de 2018, no âmbito 



de uma parceria entre o Instituto da Cooperação Jurídica e o Instituto 

de Ciências Jurídicas e Sociais de Cabo Verde.  

• Curso Pós-graduado em Direito dos contratos públicos na Região 

autónoma da Madeira, coordenação: Professora Doutora Maria João 

Estorninho/Professora Doutora Ana Gouveia Martins, 23 de Fevereiro a 

4 de Maio de 2018, Funchal. 

• 2ª edição reformulada do Curso Pós-graduado em Direito da contratação 

pública, coordenação: Professor Doutor Eduardo Paz 

Ferreira/Professora Doutora Maria João Estorninho/Professor Doutor 

Nuno Cunha Rodrigues/Professora Doutora Ana Gouveia Martins, 10 

de Abril a 12 de Julho de 2018  

• XI Encontro de Professores de Direito público, sob o tema “Direito Público 

e Direitos Públicos: Pontes, Diálogos e Encruzilhadas” coordenação: 

Professora Doutora Ana Gouveia Martins/ Professora Doutora Anabela 

Leão/ Professora Doutora Benedita Mac Croirie/ Professora Doutora 

Patrícia Fragoso Martins, 26 e 27 de Janeiro de 2018.  

• Curso Pós-graduado em Direito da contratação pública, coordenação: 

Professor Doutor Eduardo Paz Ferreira/Professora Doutora Maria João 

Estorninho/Professor Doutor Nuno Cunha Rodrigues/Professora 

Doutora Ana Gouveia Martins, 21 de Novembro de 2017 a 27 de 

Fevereiro de 2018. 

• Conferência sobre gestão e rentabilização de bens públicos, 14 e 15 de 

Dezembro de 2017, no auditório da Faculdade de Direito de Lisboa, 

coordenação: Professor Doutor João Miranda/ Professor Doutor Miguel 

Assis Raimundo/ Professora Doutora Ana Gouveia Martins/ Professor 

Doutor Marco Capitão Ferreira. 

• Curso Pós-graduado em Direito da contratação pública, 21 de Novembro 

de 2017 a 27 de Fevereiro de 2018, coordenação: Professor Doutor 

Eduardo Paz Ferreira/Professora Doutora Maria João 

Estorninho/Professor Doutor Nuno Cunha Rodrigues/Professora 

Doutora Ana Gouveia Martins. 



• Conferência sobre As principais novidades do Código dos Contratos 

Públicos revisto, 25 e 26 de Setembro de 2017, coordenação: Professora 

Doutora Maria João Estorninho/ Professor Doutor Lourenço Vilhena de 

Freitas/ Professor Doutor Miguel Raimundo/ Professora Doutora Ana 

Gouveia Martins/ Professor Doutor Pedro Sánchez. 

• Curso Pós-graduado em Direito da contratação pública, coordenação: 

Professor Doutor Eduardo Paz Ferreira/Professora Doutora Maria João 

Estorninho/Professor Doutor Nuno Cunha Rodrigues/Professora 

Doutora Ana Gouveia Martins, 4 de Abril a 11 de Julho de 2016. 

• X Encontro de Professores de Direito público, sob o tema “Democracia e 

Direito Público”, coordenação: Professora Doutora Ana Gouveia Martins/ 
Professora Doutora Anabela Leão/ Professora Doutora Benedita Mac 

Croirie/ Professora Doutora Patrícia Fragoso Martins.  

• Conferência sobre A revisão do Código dos Contratos Públicos, 14 e 15 

de Setembro de 2016, coordenação: Professora Doutora Maria João 

Estorninho/ Professora Doutora Ana Gouveia Martins 

 

 

VIII. CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-Graduação em 

Procedimento e Processo administrativo, da Faculdade de Direito – Escola de 

Lisboa - da Universidade Católica Portuguesa, a realizar-se em Setembro de 

2018, sob o tema “As intimações e o contencioso eleitoral”.  

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-Graduação em 

Direito e Prática da Contratação Pública, da Faculdade de Direito – Escola 

de Lisboa - da Universidade Católica Portuguesa, no dia 30 de Junho de 

2018, sob o tema “Os trabalhos e os serviços complementares”.  

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-graduação em 

Teoria e Prática de Contencioso Administrativo, sob o tema “Processos 

cautelares (I): aspetos gerais (tipos; tramitação; critérios de decretamento; 



antecipação da decisão da causa principal; decretamento provisório)”, a 

realizar-se no dia 29 de Junho, em Faro, no Auditório do Conselho 

Regional de Faro da Ordem dos Advogados.  

• Participação como oradora convidada no II Curso de Pós-Graduação em 

Teoria e Prática de Contencioso Administrativo e Tributário, a realizar-se no 

dia 12 de Junho de 2018, sob o tema “Providências Cautelares (III): 

suspensão da eficácia de atos e normas; providências relativas à formação 

de contratos; regulação provisória de quantias”. 

• •Participação como oradora convidada no Curso Pós-graduado em 

Direito dos contratos públicos na Região autónoma da Madeira, a realizar-se 

no dia 4 de Maio de 2018, Funchal. 

• Participação como oradora convidada no Workshop sobre Domínio 

Privado Imobiliário, no dia 13 de Abril de 2018, sob o tema “ Administração 

de bens imóveis. 

• Participação como oradora convidada no Curso pós-graduação em 

Direito da Contratação Pública de Cabo Verde, Cidade da Praia, Cabo 

Verde, de 12 a 19 de Março de 2018, no âmbito de uma parceria entre o 

Instituto da Cooperação Jurídica e o Instituto de Ciências Jurídicas e 

Sociais de Cabo Verde.  

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-Graduação em 

Direito e Prática da Contratação Pública, da Faculdade de Direito – Escola 

de Lisboa - da Universidade Católica Portuguesa, no dia 9 de Fevereiro de 

2018, sob o tema “A cessão da posição contratual e a subcontratação”.  

 

• Participação como oradora convidada no Curso Pós-Graduação em 

Direito Administrativo, Módulo IV – Direito do Ambiente, no dia 2 de 

Fevereiro de 2017, da Faculdade de Direito – Escola do Porto - da 

Universidade Católica Portuguesa, sob o tema “Gestão da Água”. 

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-Graduação em 

Direito e Prática da Contratação Pública, organizado pela Faculdade de 

Direito – Escola de Lisboa - da Universidade Católica Portuguesa, nos 

Serviços Partilhadas no Ministério da Saúde (SPMS) no dia 31 de Janeiro de 



2018, sob o tema “Novidades do regime substantivo da Parte III do Código 

dos contratos Públicos”.  

• Participação como oradora convidada no XI Encontro de Professores de 

Direito público, sob o tema “A responsabilidade por facto do príncipe”, na 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto, no dia 26 de Janeiro de 

2018. 

• Participação como oradora convidada do Curso de Pós-graduação em 

Direito da contratação pública, organizado pelo Instituto Europeu, o IDEFF 

e o ICJP, no dia 24 de Janeiro de 2018, sob o tema “O regime especial da 

modificação dos contratos: as prestações complementares”.  

• Participação como oradora convidada do Curso de Pós-graduação em 

Direito da contratação pública, organizado pelo Instituto Europeu, o IDEFF 

e o ICJP, no dia 23 de Janeiro de 2018, sob o tema “As novidades do 

regime geral da modificação objetiva dos contratos” 

• Participação como moderadora de vários painéis e como oradora na 

Conferência sobre gestão e rentabilização de bens públicos, dia 15 de 

Dezembro, sob o tema “Licenças e concessões de utilização privativa na 

rentabilização do domínio público” 

• Formadora do Curso A revisão do Código dos Contratos Públicos, na 

Reitoria da Universidade de Lisboa, dia 12 de Dezembro (Tramitação dos 

procedimentos (I): consulta preliminar ao mercado, decisão de contratar, 

definição do preço base, divisão em lotes, júri, critério de adjudicação e 

critérios de desempate) e dia 19 de Dezembro (Novidades do regime 

substantivo, em especial: invalidade do contrato, liberação da caução, 

cessão da posição contratual e subcontratação, modificações objetivas e 

trabalhos complementares, gestor do contrato). 

• Oradora convidada para o Workshop “Contratação Pública”, no dia 24 de 

Novembro, em Faro, promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Minho 

(CEJUR).  



• Participação como oradora convidada no Curso aprofundado sobre o 

ETAF e do CPTA, no dia 20 de Novembro de 2017, sob o tema “Competência 

e funcionamento dos tribunais administrativos”. 

• Participação como oradora convidada no Curso de Actualização sobre a 

revisão do Código dos Contratos Públicos, dia 14 de Novembro de 2017, sob 

o tema “Modificações objectivas e subjectivas” 

• Participação como oradora convidada no Curso Pós-Graduação em 

Direito Administrativo, no dia 10 de Novembro de 2017, da Faculdade de 

Direito – Escola do Porto - da Universidade Católica Portuguesa, sob o tema 

“Modificação dos contratos públicos”. 

• Participação como oradora convidada no Seminário “Revisão do Código 

dos Contratos Públicos”, dia 25 de Outubro, na Câmara do Comércio de 

Lisboa, sob o tema “Modificação e invalidade dos contratos públicos” 

• Participação como oradora convidada no Curso Direito da Energia: 

Electricidade, gás, petróleo, biocombustíveis e renováveis, no dia 9 de 

Outubro de 2017, na FDL, sob o tema “Co-geração” 

• Participação como oradora convidada no Ciclo de Conferências A 

Revisão do Código dos Contratos Públicos, no dia 28 de Setembro de 2017, 

na Torre do Tombo, organizada pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem 

dos Advogados, sob o tema “As modificações dos contratos e o regime da 

invalidade” 

• Participação como moderadora de vários painéis e oradora na 

Conferência sobre As principais novidades do Código dos Contratos Públicos 

revisto, 25 e 26 de Setembro de 2017, sob o tema “Novidades do regime 

substantivo, em especial, âmbito de aplicação da Parte III e modificações 

objetivas”. 

• Participação como oradora convidada no XVIII Seminário de Justiça 

Administrativa, dedicado ao tema “Efectividade da Justiça Administrativa”, 

nos dias 30 de Junho e 1 de Julho de 2017, na Escola de Direito da 

Universidade do Minho, em Braga, sob o tema Efectividade da tutela 

cautelar. 



• Participação como oradora convidada do Curso de Pós-graduação em 

Direito da contratação pública, organizado pelo Instituto Europeu, o IDEFF 

e o ICJP, no dia 1 de Junho 2017, sob o tema “A modificação objetiva dos 

contratos em geral” 

• Participação como oradora convidada do Curso de Pós-graduação em 

Direito da contratação pública, organizado pelo Instituto Europeu, o IDEFF 

e o ICJP, no dia 1 de Junho 2017, sob o tema “Âmbito aplicativo do regime 

substantivo dos contratos administrativos: extensão aos contratos públicos e 

contratos interadministrativos em especial. Novidades: liberação da caução, 

fatura eletrónica e gestor do contrato ” 

• Participação como oradora convidada do Curso de Pós-graduação em 

Direito da contratação pública, organizado pelo Instituto Europeu, o IDEFF 

e o ICJP, no dia 30 de Maio 2017, sob o tema “O procedimento de alienação 

de bens móveis das entidades adjudicantes”. 

• Participação como oradora convidada na II edição do Curso de Pós-

graduação em Teoria e Prática de Contencioso Administrativo e Tributário, 

organizado conjuntamente pelo ICJP e pelo IDEFF, no dia 16 de Maio de 

2017, sob o tema Providências Cautelares (I): âmbito da tutela cautelar e 

delimitação perante a intimação para a proteção de direitos, liberdades e 

garantias 

• Participação como oradora na Conferência O Tribunal de Contas e os 

contratos públicos, no dia 2 de Maio de 2017, sob o tema “A gestão de riscos 

e a execução dos contratos públicos (Duas ilustrações: o reequilíbrio 

financeiro das concessões e PPP e vicissitudes dos contratos de empreitada” 

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-Graduação em 

Direito e Prática da Contratação Pública, da Faculdade de Direito – Escola 

de Lisboa - da Universidade Católica Portuguesa, no Ministério da Defesa 

Nacional, no dia 24 de Janeiro de 2017, sob o tema “regime substantivo 

dos contratos administrativos  

• Participação como oradora convidada no II Congresso Internacional 

sobre Compras públicas: para um crescimento da economia assente na 

contratação pública sustentável, inteligente e inovadora, coordenado pelo 



Serviço Nacional de Contratação Pública de Angola (SNCP), em parceria 

com a Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas de Cabo Verde 

(ARAP), nos dias 16, 17 e 18 de Novembro em Luanda, Angola. 

• Participação como oradora convidada nas Jornadas sobre o Projeto de 

Revisão do Código dos Contratos Públicos, na Faculdade de Direito – Escola 

de Lisboa - da Universidade Católica Portuguesa, no dia 30 de Setembro de 

2016, sob o tema “O regime substantivo dos contratos: em especial, a 

modificação”.  

• Participação como oradora convidada na Conferência O anteprojecto de 

revisão do Código dos contratos públicos em debate, 19 de Setembro de 

2016, organizado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos 

advogados. 

• Participação como oradora na Conferência de Debate público sobre o 

anteprojecto do novo Código dos Contratos administrativos”, no dia 15 de 

Setembro de 2016, sob o tema “Regime substantivo dos contratos”. 

• Participação como oradora convidada na II edição da Summer School 

sobre contratação pública, na Faculdade de Direito – Escola do Porto - da 

Universidade Católica Portuguesa, no dia 9 de Setembro de 2016, sob o 

tema “ Modificações dos contratos”. 

• Participação como oradora convidada na Conferência sobre as novas 

Directivas de contratação pública, no dia 5 de Julho de 2016, na Ordem dos 

Advogados, Conselho Distrital de Lisboa, sob o tema “Execução dos 

contratos”.  

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-graduação O 

Direito da Água, no dia 6 de junho de 2016, sob o tema “Problemas da 

execução dos contratos de concessão de serviços públicos de águas. Em 

especial, a reposição do equilíbrio económico-financeiro do contrato”. 

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-graduação Direito 

do Setor Empresarial do Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquias 

Locais, no dia 20 de Maio de 2016, sob o tema “Empresas públicas e 

acordos parassociais” 



• Participação como oradora convidada do Curso de Pós-graduação em 

Direito da contratação pública, organizado pelo Instituto Europeu, o IDEFF 

e o ICJP, no dia 28 de Abril de 2016, sob o tema “Modificação objectiva dos 

contratos públicos”. 

• Participação como oradora convidada no Workshop de Direito privado da 

administração pública, a 11 de Fevereiro de 2016, sob o tema, “Os 

mecanismos de controlo sobre formas jurídico-privadas”. 

• Participação como oradora convidada no Seminário “A Revisão do 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, no dia 18 de Dezembro 

de 2015, no Auditório do Centro de Estudos Judiciários, sob o tema 

Participação “Meios pré-cautelares, cautelares e seus incidentes (comuns e 

em procedimentos de formação de contratos”.  

• Participação como oradora convidada no II Congresso de Direito 

Administrativo, no dia 16 de Outubro de 2015, em Lisboa, sob o tema “O 

novo processo de massas e as novidades em matéria de tutela cautelar”. 

• Participação como formadora convidada no Curso à medida “O 

Contencioso administrativo em Moçambique, para formação de juízes 

administrativos moçambicanos, no INA, de 28 de Setembro a 9 de Outubro 

de 2015. 

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-graduação 

“Direito dos Resíduos” em 19 de Junho de 2015, sob o tema “Direitos e 

deveres dos utilizadores de resíduos”. 

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-graduação 

“Direito da Contratação Pública” em 30 de Abril de 2015, sob o tema 

"Modificação dos contratos públicos". 

• Participação como oradora convidada na Conferência “O novo regime 

jurídico da urbanização e da edificação” na CCDR Algarve, em 6 de 

Fevereiro de 2015, sob o tema “O Novo procedimento de comunicação 

prévia”. 

• Participação como oradora no I Workshop Internacional de Lisboa em 

Direito Administrativo Global, “Direito administrativo global e o conceito de 



direito”, Novembro de 2014, sob o tema “ Global administrative law: Global 

administrative law: a new branch of law or a quest for an academic holy 

grail?” 

• Participação como oradora convidada no Seminário dedicado ao tema da 

“Nova Lei de Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço 

Marítimo”, em 26 de Outubro de 2014, no Pestana Palace Hotel, sob o tema 

“Aplicação do Código dos Contratos Públicos ao procedimento de formação 

dos títulos de utilização privativa do domínio público marítimo”. 

• Participação como oradora convidada no I Congresso de Direito 

Administrativo, no dia 24 de Outubro de 2014, em Lisboa, sob o tema “O 

contencioso administrativo em revisão”. 

• Participação como oradora convidada na Conferência “O novo regime 

jurídico da urbanização e da edificação”, em Outubro de 2014, sob o tema 

“O Novo procedimento de comunicação prévia”. 

• Participação como oradora convidada no XVI Seminário dos Cadernos de 

Justiça Administrativa, no dia 5 de Julho de 2014, em Ofir, sob o tema “Os 

critério de concessão de providências cautelares na reforma do contencioso 

administrativo”. 

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-graduação 

“Direito da água’”, em 18 de Junho de 2014, sob o tema “Regimes de 

formação dos contratos relativos à atribuição da gestão dos serviços públicos 

de águas”. 

• Participação como oradora convidada na Conferência “A reforma do 

direito processual administrativo”, em 9 de Maio de 2014, sob o tema 

“Processos urgentes”. 

• Participação como oradora convidada no Curso de Pós-graduação 

“Contratos em Especial’, em Abril 2014, sob o tema “A execução dos 

contratos de empreitadas de obras públicas: os trabalhos a mais ”. 

• Participação como oradora convidada na Conferência ‘A revisão do 

Código do procedimento administrativo’, em Julho de 2013, sob o tema 



“Questões relativas a acordos endoprocedimentais, novas formas de 

colaboração interadministrativa e contrato públicos”. 

• Participação no Curso de Pós-graduação “As novas diretivas de 

contratação pública”, em Maio de 2013, sob o tema “Regras de 

funcionamento das concessões” 

• Participação no Curso de Pós-graduação “Contratos públicos em tempos 

de crise”, 2012, sob o tema “Modificações subjectivas”. 

• Participação no Curso de Pós-graduação “O Direito Europeu dos 

contratos públicos e as concessões”, 2011, sob o tema “Cumprimento e 

incumprimento do contrato de concessão”. 

• Participação no Curso de formação “As Directivas da contratação 

Pública”, na Direcção geral do Tribunal de Contas, 2009, sob o tema 

“Regime substantivo dos contratos administrativos”. 

• Participação no Curso de Pós-graduação avançada em “Finanças e 

gestão do sector público - provisão pública e parcerias público-privadas”, 

2009, sob o tema “Concessões de obras e serviços públicos”  

• Participação no Curso Especial de formação dos Juízes Administrativos 

do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), a 7 de Julho de 2008, sob o tema 

“Âmbito objectivo e subjectivo dos contratos públicos: o Direito comunitário e 

o novo CCP”. 

• Participação no Curso de Pós-graduação “A contratação pública”, na 

Faculdade de Direito de Coimbra, a 15 de Fevereiro de 2008, sob o tema 

“Concurso limitado”. 

• Participação no Curso de Pós-graduação “Direito dos contratos públicos”, 

, a 9 de Novembro de 2007, sob o tema “Concurso limitado, procedimento 

por negociação e diálogo concorrencial” e a 12 de Dezembro de 2007, sob a 

tema “Incumprimento e extinção do contrato administrativo”. 

• Participação no Curso de formação “O novo Código dos contratos 

públicos”, no INHRU, a 27 de Outubro de 2007, promovida pelo Instituto de 

Ciências Económicas, sob o tema  



• Participação no Curso de Verão da Contratação pública, de 2006, sob o 

tema “Processos urgentes na contratação pública”. 

• Participação no Seminário sobre “Incerteza e tomada de decisão: os 

contributos do princípio da precaução”, organizado pela APEA, a 20 de 

Janeiro de 2006. 

• Curso de formação “O contencioso da contratação pública”, no INA, em 

Junho de 2004, sob o tema “A tutela cautelar na contratação pública”. 

 

 

IX. ESTUDOS E MONOGRAFIAS 

 

 

1. MONOGRAFIAS 

 

• A modificação dos contratos da administração: para uma 
desconstrução dogmática do facto do príncipe, dissertação de 
doutoramento, em vias de publicação (adaptação da dissertação 
de doutoramento ao Código dos Contratos Públicos revisto de 31 
de Agosto de 2017). 

• “A tutela cautelar no contencioso administrativo – em especial nos 
procedimentos de formação de contratos”, Coimbra editora, 2005. 

• “O princípio da precaução”, AAFDL, Lisboa, 2001.  

 

 
2. ESTUDOS E ARTIGOS 

 

 

• Comentário ao Regime jurídico do Património Imobiliário Público -

Domínio público e domínio privado da Administração, AAVV, João 

Miranda/Miguel Assis Raimundo/Ana Gouveia Martins/Marco Capitão 



Ferreira/Filipe Brito Bastos/Jorge Pação/Sara Azevedo/David Brito, ICJP, CIDP. 

Almedina, Novembro de 2017.  

• A modificação dos contratos de empreitada de obras públicas no Direito 

angolano e breves notas comparatísticas com outros ordenamentos” in AAVV, 

coord. Isabel Celeste da Fonseca, in Atas do II Congresso internacional sobre 

contratação pública para um crescimento da economia assente na contratação 

pública sustentável, inteligente e inovadora, Luanda 16, 17 e 18 de Novembro de 

2016, NEDIP, Braga, Setembro de 2017, pp. 51 e ss.  

• Regime jurídico das polícias municipais de Lisboa e do Porto Anotado, 

AAVV, Ana Gouveia Martins/Fernanda do Rosário Carneiro/Jorge Silva Sampaio/ 

Luís Alves /Marco Caldeira, NovaCausa, Edições Jurídicas, Braga, Setembro de 

2017. 

• “A efectividade da tutela cautelar”, in CJA n.º 124, edição especial do 

XVIII Seminário de Justiça Administrativa, Julho/Agosto de 2017. pp. 3 e ss. 

• “A modificação dos contratos no Anteprojecto do Código dos contratos 

Públicos”, in Atas da conferência: a revisão do Código dos Contratos Públicos, E-

book, coordenação de Maria João Estorninho e Ana Gouveia Martins, Instituto de 

ciências jurídico-políticas, 2016, pp. 274-357, disponível in 

www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_revisaoccp_icjp2016.pdf 

• “Domínio marítimo”, in Grande Dicionário Enciclopédico da Madeira, 

AAVV, II volume, coordenação José Eduardo Franco, Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda, 2016, disponível in http://aprenderamadeira.net/dominio-maritimo/ 

• Global administrative law: a new branch of law or a quest for an 

academic grail? (Direito administrativo global: um novo ramo do direito ou a 

demanda de um gral académico?) in E-pública, Revista electrónica de direito 

público, n.º 6 de 2015 (www.e-publica.pt)  

• “A nova comunicação prévia”, in AAVV, coordenação João 

Miranda/Cláudio Monteiro/ Jaime do Valle, A Revisão do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação, Almedina, 2015, pp. 81 e ss.  



• “Os processos urgentes no anteprojecto de revisão do CPTA”, in 

Revista Julgar, n.º 3, 2014, pp. 167 e ss. 

• “Os critérios de atribuição das providências cautelares na reforma 

do Código de Processo nos tribunais administrativos” in CJA n.º 106, XVI 

Seminário de Justiça administrativa, Julho/Agosto de 2014, pp. 93 e ss. 

• “O regime de determinação do procedimento pré-contratual 

aplicável aos contratos mistos no Código dos Contratos Públicos: em 

especial, o contrato de arrendamento com obrigações de prestação de 

serviços pelo cocontratante” in Revista AB Instantia, ano II, n.º 3, Abril, 

Almedina, 2014, pp. 29 e ss. 

• “Responsabilidade da administração com fundamento na 

declaração de nulidade ou revogação de atos inválidos”, in Coleção Estudos 

n.º 1, Instituto do conhecimento AB, Almedina, 2013, pp. 55 e ss.  

• “Algumas questões sobre a concessão de providências cautelares 

no âmbito dos procedimentos de formação de contratos”, in CJA, n.º 85, 

2011, pp. 3 e ss. 

• “Modificação e os Trabalhos a Mais nos Contratos de Empreitada 

de Obras Públicas”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo 

Correia, volume II, Coimbra editora, Coimbra, 2010, pp. 59 e ss. 

• “Perspectivas de evolução da tutela provisória do processo 

cautelar”, in CJA, n.º 79, 2010, pp. 15 e ss.  

•  “Tutela cautelar: prazos, caducidade e repetição da providência - 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (1.ª Secção) de 15.9.2004, P. 

620/04” in CJA, n.º 75, 2009, pp. 24 e ss. 

• “Concurso limitado por prévia qualificação”, in AAVV, coord. PEDRO 

GONÇALVES, Estudos da contratação pública, Coimbra editora, Coimbra, 

2008, pp. 229 e ss. 

 

• Relatório e inventário sobre o regime do deferimento tácito em Portugal 

(Inventory silencio positivo - Portugal) realizado em 2008 no âmbito da 

pesquisa promovida pelo The Institute of Constitutional and Administrative 



Law, (SBR), Utrecht University, Holanda, coord. OSWALD JANSEN, a 

solicitação do Governo Holandês, no âmbito da instrução do procedimento 

legislativo tendente à transposição da Directiva europeia n.º 123/2006 

(Directiva serviços)  e à alteração da Lei do procedimento administrativo 

(Algemene wet bestuursrecht) disponível in “Comparative Inventory of 

Silencio Positivo appendix” 1, pp. 139 a 156,  que integra o  “Comparative 

Inventory of Silencio Positivo” 2 

 

• “Apreciação de propostas e respectiva ponderação no regime das 

empreitadas de obras públicas”, in CJA, n.º 46, 2004, pp. 26 e ss. 

 

• “O contencioso dos procedimentos de formação de contratos de 

empreitadas de obras públicas de prestação de serviços e de fornecimento 

de bens – Análise do Regime do Decreto-Lei n.º 134/98, de 15 de Maio” – 

Trabalho apresentado ao concurso para Assistente-Estagiário em ciências 

jurídico-políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, no ano lectivo de 

2000/2001(policopiado)  

 

• “A natureza jurídica da atribuição de poderes e prerrogativas de 

autoridade a empresas públicas do Estado” – relatório apresentado ao 

seminário de Direito Administrativo do Curso de Mestrado em Ciências 

jurídico-políticas, do ano lectivo de 2000/2001 (policopiado). 

 
 
3. COORDENAÇÃO DE OBRAS COLECTIVAS   

 
• AAVV, coord. Ana Gouveia Martins/Anabela Leão/Benedita Mac 

Croirie/ Patrícia Fragoso Martins, X Encontro de Professores de 
Direito público, sob o tema “Democracia e Direito Público, E-book, 
Instituto de ciências jurídico-políticas, disponível in. 
http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/e 
book_x_encontroprofdirpub_0.pdf 

                                                
1 Cfr. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/01/07/comparative-
inventory-of-silencio-positivo-appendix.html 
2 Cfr. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/01/07/comparative-
inventory-of-silencio-positivo.html). 

 
 



• AAVV, João Miranda/Miguel Assis Raimundo/Ana Gouveia 
Martins/Marco Capitão Ferreira/Filipe Brito Bastos/Jorge 
Pação/Sara Azevedo/David Brito, Comentário ao Regime jurídico 
do Património Imobiliário Público -Domínio público e domínio 
privado da Administração, ICJP, CIDP. Almedina, Novembro de 
2017.  

• AAVV, coord. Maria João Estorninho/Ana Gouveia Martins, Atas 
da conferência: a revisão do Código dos Contratos Públicos, E- 
book, Instituto de ciências jurídico-políticas, disponível in 
www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_revisaocc
p_icjp2016.pdf 

• AAVV, coord. Ana Gouveia Martins/Anabela Leão/Benedita Mac 
Croirie/ Patrícia Fragoso Martins, IX Encontro de Professores de 
Direito Público, sob o tema “Direitos fundamentais e Direito 
Público”, E-book, Universidade Católica editora, 2017. 

 
 

4. COLABORAÇÃO EM TRABALHOS ACADÉMICOS 

  
• Elementos de Estudo de Direito Processual Penal, AAVV., coord. Paulo de 

Sousa Mendes, AAFDL, Lisboa, 2009. 

• Elementos de estudo de Direito Administrativo, João Martins Claro/Ana 

Gouveia Martins/Mark Kirkby, prefácio Sérvulo Correia, AAFDL, Lisboa, 

2004. 

• Ciência Política e Direito Constitucional - Guia de estudo, AAVV, coord. 

Maria João Estorninho, AAFDL, Lisboa, 1ª edição, 2003 e 2ª edição, 

2006. 

 

X. OUTRAS HABILITAÇÕES 

• Domínio da língua inglesa e francesa e capacidade de leitura e 
comunicação elementar em italiano e espanhol 

Lisboa,  Abril  de 2018. 


