Workshop “Um ano de jurisprudência administrativa
discutida online"

Programa

Apresentação

Conhecer a jurisprudência dos tribunais administrativos é condição necessária para uma melhor aplicação do Direito
Administrativo nos mais diversos contextos profissionais primariamente relacionados com este ramo do Direito. Advogados,
titulares de cargos públicos e funcionários da Administração Pública, bem como profissionais não juristas que lidem
frequentemente com o Direito Administrativo: todos, sem exceção, devem estar a par da evolução da jurisprudência dos tribunais
administrativos e dominar as suas mais recentes novidades.
É com este concreto objetivo que o ICJP se propõe a organizar, com uma periodicidade anual, um workshop no qual lhe dá
conhecer o que precisa de saber sobre a jurisprudência produzida na jurisdição administrativa no ano que passou; e isto, claro, sem
esquecer as mais importantes decisões tomadas pelo Tribunal de Contas nesse período.
Um workshop que se quer prático, informativo e de grande utilidade para todos os que lidam com os nossos tribunais
administrativos ou que simplesmente tenham interesse em saber o que neles de relevante se decide.

Programa

6 de julho

1.ª Sessão (17h–18h)
Jurisdição e competência dos tribunais administrativos
José Duarte Coimbra
Assistente da Faculdade de Direito de Lisboa e Consultor Principal do Centro de Competências Jurídicas do Estado

2.ª Sessão (18h-19h)
Questões processuais
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João Tiago Silveira
Professor da Faculdade de Direito de Lisboa e Sócio da Morais Leitão

José Azevedo Moreira
Investigador do Centro de Investigação de Direito Público e Advogado da Morais Leitão

7 de julho

3.ª Sessão (17h-18h)
Aplicação do CPA e do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas
Jorge Pação
Assistente da Faculdade de Direito de Lisboa

4.ª Sessão (18h-19h)
Contencioso pré-contratual, aplicação do CCP e empreitadas
Miguel Assis Raimundo
Professor da Faculdade de Direito de Lisboa

Vasco Xavier Mesquita
Advogado da Morais Leitão

8 de julho

5.ª Sessão (16h30–19h30)

Direitos Administrativos especiais

Urbanismo
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João Miranda
Professor da Faculdade de Direito de Lisboa e Sócio da FALM

Ambiente
Rui Tavares Lanceiro
Professor da Faculdade de Direito de Lisboa e Assessor no Tribunal Constitucional

Emprego Público
Diana Ettner
Advogada/Consultora da Morais Leitão
9 de julho
6.ª Sessão (17h-18h)
Um caso para debate
Francisco Paes Marques
Professor da Faculdade de Direito de Lisboa

Nuno Peres Alves
Sócio da Morais Leitão

7.ª Sessão (18h-19h)
A jurisprudência do Tribunal de Contas no ano que passou
Margarida Olazabal Cabral
Sócia da Morais Leitão
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Informações

As sessões decorrerão online, através da plataforma Zoom. Aos inscritos será indicado o link para download da aplicação e
enviado, por e-mail, os dados de login em cada aula, assim como um tutorial.
Propina: €100,00.
Inscrições:
A decorrer online, desde já, até ao dia 6/07/2020, através do botão respetivo, no menu vermelho, acima nesta página.
Não necessita enviar comprovativo dos pagamentos multibanco feitos na sequência da inscrição online, pois eles são
enviados diretamente pela rede.
As inscrições ficam confirmadas com a regularização do respetivo pagamento.
As entidades que necessitem de emissão prévia de fatura, deverão contactar o secretariado do ICJP, após efetuarem a
inscrição online, onde deverão selecionar a modalidade de pagamento por transferência bancária. No caso de múltiplas
inscrições regularizadas com um único pagamento, quando do envio do comprovativo, deverão ser identificadas as
inscrições a que o mesmo diz respeito.

Curso a decorrer com aulas online:
As aulas decorrem online na plataforma ZOOM.
Veja aqui como aceder e usar a mesma.
Os dados de acesso às aulas são enviados antes de cada aula, para o e-mail do Aluno.
No acesso às salas de aula Zoom, os alunos devem usar o nome constante da inscrição, para que possam ser admitidos nas
mesmas.

Certificados: será emitido a todos aqueles que tenham a inscrição regularizada e que tenham estado presentes em, no mínimo, três
quartos das sessões.
Contactos:
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Dra. Telma Oliveira, 2.ª a 6.ª feira das 10h30 às 13h30 e das 14h30 às 18h30.
Telefone: 217 820 265 – Tml.: 933 469 330 - E-mail: icjp@fd.ulisboa.pt
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Ficha Técnica

Coordenação
João Tiago Silveira
José Duarte Coimbra
Jorge Pação

Organização
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