Curso de especialização - “Redação de regulamentos”

Programa

Regulamentos e redacção normativa regulamentar

1.ª sessão – 18 de maio de 2017 – 18:30 / 19:45
Abertura do curso: principais questões da redação de regulamentos
- Pedro Moniz Lopes / Rui Tavares Lanceiro
2.ª sessão – 18 de maio de 2017 – 20:00 /21:15
Aspetos linguísticos e técnicas de redação de regulamentos
- David Duarte
3.ª sessão – 19 de maio de 2017 – 18:30 / 19:45
Redação de regulamentos e «better regulation»
- João Tiago Silveira
4.ª sessão – 19 de maio de 2017 – 20:00 /21:15
Legística formal: especificidades na redação de regulamentos
- Rui Tavares Lanceiro
5.ª sessão – 25 de maio de 2017 – 18:30 / 19:45
Aspetos de constitucionalidade: a jurisprudência do Tribunal Constitucional e a redação de regulamentos
- Alexandre Sousa Pinheiro
6.ª sessão – 25 de maio de 2017 – 20:00 /21:15
A relação com a lei na redação de regulamentos: âmbito e dever de regulamentação na discricionariedade
- Pedro Moniz Lopes
7.ª sessão – 26 de maio de 2017 – 18:30 / 19:45
Redação de regulamentos e execução de atos de Direito da UE
- Rui Tavares Lanceiro
8.ª sessão – 26 de maio de 2017 – 20:00 /21:15
Redação de regulamentos: delimitação de competências, mecanismos de cooperação e antecipação de potenciais conflitos
- José Duarte Coimbra
9.ª sessão – 1 de junho de 2017 – 18:30 / 19:45
Fundamentação dos regulamentos: técnicas e formulações jurídico-económicas na ponderação custo-benefício
- Raquel Franco
10.ª sessão – 1 de junho de 2017 – 20:00 /21:15
Especificidades da redação de regulamentos em matéria sancionatória
- Helena Morão
11.ª sessão – 2 de junho de 2017 – 18:30 / 19:45
Especificidades da redação de regulamentos municipais
- Cláudio Monteiro
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12.ª sessão – 2 de junho de 2017 – 20:00 /21:15
Especificidades da redação de planos de ordenamento do território
- João Miranda
13.ª sessão – 8 de junho de 2017 – 18:30 / 19:45
Especificidades da redação de regulamentos independentes das Entidades Reguladoras
- Pedro Moniz Lopes
14.ª sessão – 8 de junho de 2017 – 20:00 /21:15
Encerramento do curso: balanço final e novos desafios
- Pedro Moniz Lopes / Rui Tavares Lanceiro
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Informações
As sessões do presente Curso realizam-se entre 18 de maio e 08 de junho de 2017, nos dias indicados no programa, em sala a
indicar.
Propina: 390 Euros. Propina reduzida (292,50) nos seguintes casos: associados da ANJAP/CEJ/ CAAD/TCA
Desconto de 20% (não cumulativo com outros descontos), para quem se inscreve conjuntamente no Curso de Pós-Graduação "Ciência da legislação e legística", a realizar-se entre 6 de março e 8 de maio.
Inscrições: até 14 de maio de 2017.
Notas sobre as inscrições:
Inscrições online - através do botão respetivo, no menú vermelho, acima nesta página.
No caso de inscrição cumulativa nos dois cursos, beneficiando de um desconto de 20%, fazer inscrição aqui no pack de 2
cursos, Legística + Regulamentos
Para as modalidades de propina reduzida (associados da ANJAP/CEJ/ CAAD/TCA), no acto da inscrição (passo 2), deverá
selecionar a opção "desconto previsto no curso", antes de selecionar o valor a pagar (esta modalidade não existe para o pack
de dois cursos).
As entidades públicas que necessitem de emissão prévia de factura, deverão contactar o secretariado do ICJP, antes de
efectuarem a inscrição online.
As inscrições ficam confirmadas com a regularização do respetivo pagamento.
As entidades públicas que façam um pagamento de múltiplas inscrições numa única transferência bancária, após a
efetivação do mesmo, devem remeter por e-mail ao secretariado do ICJP, uma lista com os nomes dos inscritos, o valor da
inscrição a cada um deles associada e o número do pagamento constante no e-mail de confirmação, enviado pelo website
após a inscrição online.
Contactos:
Dra. Telma Oliveira, 2.ª a 6.ª feira das 11h00 às 13h30 e das 14h30 às 19h00.
Telefone: 217 820 265 – Tml.: 933 469 330 - E-mail: icjp@fd.ulisboa.pt
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Ficha Técnica

Curso de especialização
Coordenação científica:
Prof. Doutor Pedro Moniz Lopes
Prof. Doutor Rui Tavares Lanceiro

Instituto de Ciências Jurídico-Políticas - www.icjp.pt

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

