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Cargos Académicos 

Membro do Conselho Científico da FDL 

Membro do Conselho Coordenador do Colégio F3, Food, Farming and 

Forestry, da Universidade de Lisboa 

 

Publicações  

-Direito da Alimentação/Introduction to Food Law, AAFDL, Lisboa, 2013. 

-Por ocasião do centenário da Faculdade de Direito de Lisboa… (texto 

escrito na qualidade de Presidente do Conselho Pedagógico), in Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. LIV nºs 1 e 2, pp.453 

e ss., 2013. 

-Trabajadores públicos (personal laboral de la Administración Pública) in 

Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

coord. GRAU/THOMÉ/SCHWARZ, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 

2049-2051   ISBN: 978-84-9053-139-6 

- Funcionarios públicos (personal funcionarial de la Administración 

Pública), in Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, coord. GRAU/THOMÉ/SCHWARZ, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2014, pp.975-977    ISBN: 978-84-9053-139-6 

- MARIA JOÃO ESTORNINHO/TIAGO MACIEIRINHA, Direito da 

Saúde, UCP, Lisboa, 2014, ISBN 9789725404034  

- MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos, 

Almedina, Coimbra, 2014, ISBN 978-972-40-4952-6 

-MARIA JOÃO ESTORNINHO, Conclusões do X Colóquio Luso-Espanhol 

de Professores de Direito Administrativo, in Revista Themis, número 

especial nº5, A crise atual e o Direito Administrativo: semelhanças e 

diferenças entre Portugal sob assistência externa e Espanha sem 

intervenção, FDUNL, Almedina, 2015, ISBN 978-201-40-2012-0 
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- MARIA JOÃO ESTORNINHO, A transposição das Diretivas europeias de 

2014 e o Código dos Contratos Públicos: (1) por uma contratação pública 

sustentável e amiga do bem comum, in A transposição das Diretivas 

Europeias de 2014 e o Código dos Contratos Públicos, coord. MARIA JOÃO 

ESTORNINHO, e-book, ICJP/CIDP, Lisboa, 2016, pp.7 e ss.. ISBN: 978-

989-8722-16-4 

-MARIA JOÃO ESTORNINHO, A transposição das Diretivas europeias de 

2014 e o Código dos Contratos Públicos: (2) proposta de transposição não 

minimalista das Diretivas, in A transposição das Diretivas Europeias de 2014 

e o Código dos Contratos Públicos, coord. MARIA JOÃO ESTORNINHO, 

e-book, ICJP/CIDP, Lisboa, 2016, pps 29 e ss., ISBN: 978-989-8722-16-4 

- MARIA JOÃO ESTORNINHO, Por uma visão ética da contratação 

pública, in Liber Amicorum  Fausto de Quadros, vol.II,  pp.303 e ss., 

Almedina, Coimbra, 2016  ISBN 9789724064086 

- MARIA JOÃO ESTORNINHO, Uma oportunidade perdida… Breve 

apreciação crítica do Anteprojeto de agosto de 2016 de revisão do Código 

dos Contratos Públicos, in Cadernos de Justiça Administrativa, nº113, 2016, 

0873-6294 

 

 

Colóquios e conferências  

-8 de Janeiro de 2013: palestra sobre «Ação administrativa comum no âmbito 

dos contratos públicos», no Curso de Pós-Graduação em Contencioso 

Administrativo, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

-1 de Fevereiro de 2013: palestra no Centro de Estudos Judiciários 

subordinada ao tema Princípios gerais da contratação pública: novos 

desafios para os Tribunais Administrativos (Seminário sobre contratação 

pública no âmbito da formação contínua de juízes dos Tribunais 

Administrativos e de magistrados do Ministério Público, a decorrer no CEJ). 

A palestra foi gravada e difundida também em sistema de video-conferência 

- 22 de Fevereiro de 2013: Participação no painel da Sessão Solene de 

Abertura da Época de Estágio Notarial 2013/2014, org. pela Ordem dos 

Notários 
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-25 de Fevereiro de 2013: participação num debate sobre Substantial 

operating risk in the new draft of a Concessions Directive (a propósito de 

algumas novidades das propostas de novas diretivas), Bruxelas (Commission 

Expert Group on Public Procurement) 

-8 de Março de 2013: moderadora de um painel subordinado ao tema A 

feminização das escolas de Direito, no colóquio promovido pela Comissão 

das comemorações do Centenário da FDL 

-12 de Março de 2013: palestra inaugural subordinada ao tema «O atual 

processo de revisão das Diretivas Europeias de 2004 sobre contratos 

públicos», no Curso de Pós-Graduação sobre Direito dos Contratos Públicos, 

organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa 

-5 de abril de 2013: palestra subordinada ao tema «Segurança Alimentar e 

Fiscalização de Atividades Turísticas», no Curso de Pós-Graduação sobre 

Direito do Turismo, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas 

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

- 30 de abril de 2013: moderadora num painel sobre UE e segurança social, 

num colóquio organizado pelo Centro Jean Monnet da FDL 

-6 de maio de 2013: intervenção no colóquio internacional promovido pela 

Comissão organizadora das comemorações do centenário da FDL 

subordinado ao tema «O Direito Comum de Língua Portuguesa na Era da 

Globalização» 

- 7 de maio de 2013: moderação do módulo IV da Conferência internacional 

sobre «Modificação substancial das condições de trabalho em situação de 

crise económica», promovida pelo IDT da FDL 

-24/25 de maio de 2013: palestra sobre A reforma do direito europeu dos 

contratos públicos no seminário promovido pela Union Internationale des 

Advocats (FDL) e coordenação científica do seminário 

- 20 de junho de 2013: intervenção no painel sobre «O público e o privado 

na ótica da globalização», no I Colóquio Luso-Brasileiro sobre as perspetivas 

do Direito no século XXI – capítulo Portugal, organizado pelo IASP (São 

Paulo) 

- 25 de junho de 2013: intervenção no colóquio subordinado ao tema 

«Projeto de Revisão do Código do Procedimento Administrativo», na 
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Universidade Católica Portuguesa 

- 15 de julho de 2013: intervenção no colóquio subordinado ao tema «Projeto 

de Revisão do Código do Procedimento Administrativo», na Faculdade de 

Direito de Lisboa, promovido pelo ICJP 

- 29 de agosto de 2013: comunicação sobre A efetivação do direito 

fundamental à saúde no 4º Congresso Brasileiro de Direito Médico, em 

Brasília, promovido pela Procuradoria-Geral da República e pelo Conselho 

Federal de Medicina 

- 27 de setembro 2013: oradora na sessão de encerramento do seminário 

internacional promovido pelo Gabinete ERASMUS no âmbito da 

comemoração do centenário da FDL, subordinado ao tema Portugal, Europe 

and the globalization of the Law 

-22 de outubro de 2013: palestra sobre «Organização Administrativa no 

Âmbito Laboral», no âmbito do XV Curso Pós-Graduado de Especialização 

em Direito do Trabalho, organizado pelo Instituto de Direito do Trabalho da 

Faculdade de Direito de Lisboa 

- 24 de outubro 2013: palestra sobre Novos paradigmas de sustentabilidade 

nos contratos públicos no Tribunal Central Administrativo Sul 

- 30 de novembro de 2013: oradora no painel de encerramento do Colóquio 

Luso-Espanhol de Professores de Direito Administrativo que decorreu na 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, subordinado ao tema 

A crise atual e o Direito Administrativo: semelhanças e diferenças entre 

Portugal sob assistência externa e Espanha sem intervenção 

- 14 de dezembro de 2013: palestra sobre Os novos contratos no setor da 

educação, no âmbito de um seminário sobre Os novos contratos na saúde e 

na educação organizado pelo CEDIPRE e que decorreu no auditório da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (A palestra foi transmitida 

em direto no canal Justiça TV) 

- 17 de janeiro de 2014: palestra subordinada ao tema Las nuevas diretivas 

europeas de contratación publica, no Masters em Direito Europeu da 

Faculdade de Direito da Universidade de GRANADA 

- 28 de fevereiro de 2014: palestra sobre Os novos projetos de diretivas 

europeias sobre contratação pública, no âmbito de um seminário sobre 

Contratação pública organizado pelo Centro de Estudos Judiciários (A 

palestra foi transmitida em direto no canal Justiça TV) 
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- 11 de março de 2014: palestra inaugural subordinada ao tema «Novas 

tendências na contratação pública», no Curso de Pós-Graduação sobre 

Direito dos Contratos Públicos, organizado pelo Instituto de Ciências 

Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

- 21 de março de 2014: sessão de apresentação do livro Direito da Saúde (co-

autoria Maria João Estorninho/Tiago Macieirinha), cuja apresentação ficou 

a cargo do senhor Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, na 

Universidade Católica Portuguesa 

-1 de abril de 2014: comunicação no seminário internacional, em Madrid, 

organizado pelo Centro de Excelência Jean Monnet «António Truyol» em 

colaboração com os Centros de Excelência das Universidades de Lisboa e de 

Pavia, subordinada ao tema: The European social model and public 

procurement in times of crisis 

-9 de maio de 2014: moderação de um painel subordinado ao tema  

«Processos urgentes», no colóquio subordinado ao tema A reforma do direito 

processual administrativo, organizado pelo ICJP, na Faculdade de Direito de 

Lisboa 

- 13 de maio 2014: moderadora de um dos painéis do seminário internacional 

promovido pelo Gabinete ERASMUS, em colaboração com a Fundação 

peter Häberle e o Centro de Excelência da Universidade de Granada, 

subordinado ao tema O constitucionalismo do séc. XXI na sua dimensão 

estadual, supranacional e global 

-5 de Julho de 2014: moderação de um painel subordinado ao tema  

«Processos urgentes», no XVI Seminário dos Cadernos de Justiça 

Administrativa, que decorreu em Ofir, subordinado ao tema A reforma da 

justiça administrativa.  

- 11 de julho de 2014: moderadora de um painel sobre Os contratos de 

delegação de poderes na nova Lei das Autarquias Locais, no colóquio sobre 

A reforma do direito das autarquias locais, organizado pelo ICJP 

- 19 de setembro de 2014: Conferência de abertura do colóquio internacional 

sobre Novos desafios na contratação pública, subordinada ao tema As novas 

Diretivas Europeias na contratação pública, que decorreu na Escola do 

Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica 

- 24 de outubro de 2014: Conferência sobre As novas Diretivas da 
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contratação pública, no I Congresso de Direito Administrativo, org. pela 

Almedina,  Hotel Altis, 23 e 24 de outubro 

- 19 de novembro de 2014: Conferência de Abertura do 1º Congresso de 

Compras Públicas de Cabo Verde – Para uma Contratação Pública 

Estratégica, subordinada ao tema Algumas reflexões a propósito do 

anteprojeto de Código dos Contratos Públicos de Cabo Verde, que decorreu 

na Cidade da Praia, org. pela ARAP e pela Universidade de Cabo Verde 

- 6 de fevereiro de 2015: Intervenção no painel sobre O Direito 

constitucional supranacional: o modelo europeu, no âmbito do congresso 

sobre Perspectivas nacionales y supranacionales del Derecho constitucional 

en el contexto de la globalización, que decorreu na Universidà degli Studi di 

Catania, Itália 

- 20 de março de 2015: conferência de encerramento do Curso sobre o Novo 

Código do Procedimento Administrativo, organizado pelo ICJP 

- 24 de abril de 2015: conferência sobre «Contratos da Administração 

Pública no novo CPA», no 2º Curso sobre o Novo Código do Procedimento 

Administrativo, organizado pelo ICJP 

- 10 de julho de 2015: conferência de encerramento do 3º Curso sobre o Novo 

Código do Procedimento Administrativo, organizado pelo ICJP 

- 15 de outubro de 2015: aula no Curso de Pós-Graduação em Direito do 

Trabalho, IDT/FDL 

-16 de outubro de 2015: Conferência sobre A transposição das Diretivas 

Europeias da contratação pública, no II Congresso de Direito 

Administrativo, org. pela Almedina,  Hotel Altis 

- 4 de fevereiro de 2016: intervenção no Colóquio sobre Globalização e 

Políticas Horizontais, org. IDEFF 

- 10 de março de 2016: moderação de painel no Colóquio sobre Arbitragem 

Administrativa, org. ICJP 

- 14 de março de 2016: aula sobre Contencioso Pré-Contratual no Curso de 

Pós-Graduação em Direito dos Contratos Públicos, org. ICJP 

- 9 de maio de 2016: intervenção sobre Diretivas Europeias e Acreditação 

em matéria de Contratação Pública, no simpósio internacional sobre 

Laboratórios, Segurança e Qualidade de Vida, org. pela RELACRE e o 

EUROLAB (Museu do Oriente) 
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- 21 de junho de 2016: intervenção no seminário sobre Contratação Pública 

organizado pela APMEP, no ISCTE 

- 7 de julho de 2016: intervenção no Curso de Pós-Graduação sobre 

Contratos Públicos da Faculdade de Direito da Universidade Nova 

- 13 de julho de 2016: sessão de encerramento do Curso de Pós-Graduação 

sobre a revisão do CPA e do CPTA (ICJP) 

- 6 de setembro 2016: Conferência inaugural no colóquio sobre Contratação 

Pública org. pela UCP-Porto 

- 6 de outubro de 2016: Conferência sobre A transposição das Diretivas 

Europeias da contratação pública, no III Congresso de Direito 

Administrativo, org. pela Almedina,  Hotel Altis 

- 14 de outubro de 2016: Moderação da mesa redonda de encerramento das 

Jornadas de Direito Municipal Comparado, FDL 

- 19 de outubro de 2016: aula na Pós-Graduação de Direito do Trabalho 

(IDT) 

- 4 de novembro de 2016: intervenção no colóquio sobre Direito agrário 

(Colégio F3, UL/FDL) 

- 3 de fevereiro de 2017: partipação em mesa redonda sobre Constitución, 

Desarollo, Ciencia e Ambiente, no XIII Congreso Ibero-Americano de 

Derecho Constitucional (Palacio de Mineria, Cidade do México) 

- 3 de abril de 2017: intervenção sobre Democrazia pluralista e potestá 

normativa delle autorità indipendenti, no seminário internacional sobre Crisi 

della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le prospettive 

della democrazia pluralista in Europa, Universitá degli Studi di Catania 

- 2 de maio de 2017: moderação de painel no colóquio sobre o Tribunal de 

Contas (FDL/IDEFF) 

- 6 de maio de 2017: aula no 1º Curso de formação avançada em Direito da 

Agricultura e da Alimentação org. pelo Colégio F3  

- 11 de maio de 2017: moderação de painel no Congresso de Homenagem ao 

Professor Peter Haeberle que decorreu na Universidade de Granada 

 

 



                    MARIA JOÃO ESTORNINHO 
Professora Catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
            Catedrática Convidada da Universidade Católica 
 

- 24 de maio de 2017: participação no workshop sobre Direito da 

Alimentação organizado pelo Colégio F3 em parceria com o Ministério da 

Agricultura/CCDRLVT 

- 25-27 de maio: participação na reunião anual da SIPE societas iuris publici 

europaei que decorreu na Universidade de Milão 


