CURRICULUM VITAE
de MARIA JOÃO ESTORNINHO

DADOS PESSOAIS
- Nasceu em Lisboa, em 1962, é casada (1989) e mãe de uma filha (2000)
- Contactos:
mjestorninho@gmail.com

FORMAÇÃO ACADÉMICA
- 1979: Curso Complementar Liceal, com a média final de 18 (dezoito) valores
- 1985: Licenciatura em Direito, na Universidade Católica Portuguesa, com a
classificação final de 17 (dezassete) valores
- 1990: Mestrado em Direito, Ciências Jurídico-Políticas, na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, com a classificação de 18 (dezoito) valores
- 1996: Doutoramento em Direito, Ciências Jurídico-Políticas, com Distinção e Louvor,
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
- 2007: Aprovada em Provas de Agregação, ao 3º Grupo, de Ciências Jurídico-Políticas,
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

ACTIVIDADE PROFISSIONAL
- Professora Associada com Agregação da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa
- Professora Catedrática Convidada da Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa
- Jurisconsulta (actividade parecerística nas áreas do Direito Constitucional, do Direito
Administrativo e, em especial, da Contratação Pública)

ASSOCIAÇÕES CIENTÍFICAS E REVISTAS
- Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Instituto de Ciências JurídicoPolíticas, da Faculdade de Direito de Lisboa
- Membro fundador do Conselho de Redacção da revista «Cadernos de Justiça
Administrativa»
- Membro de diversas outras associações científicas, de entre as quais:
- Associação de Professores Europeus de Direito Público - Societas Iuris Publici Europaei
(SIPE) – fundada em 5 de Abril de 2003, em Frankfurt am Main, Alemanha
- PLAN- Procurement Law Academic Network - fundada em 2008, com o patrocínio da
Comissão Europeia e liderada pela Universidade de Nottingham, UK

SERVIÇO DOCENTE
- Desde o Doutoramento, em 1996, tem assumido a regência de diversas disciplinas da
licenciatura: Direito Administrativo I e II, Ciência Política, Teoria Geral do Estado,
História das Ideias Políticas, Ciência da Administração, Contratação Pública, Ciência
Política e Direito Constitucional, Contencioso Administrativo, Organização
Administrativa, Direitos Fundamentais
- Tem também assumido diversas regências em cursos de Mestrado: seminários sobre
temas de «Contratação Pública», «Responsabilidade do Estado», «Função Pública», «A
Revisão do Código do Procedimento Administrativo», «Ciência da Administração»,
«Entidades Públicas Reguladoras», «As Concessões», «A reforma da Segurança Social»,
«A reforma dos sistemas públicos de saúde»
-Tem vindo também a assumir a regência das disciplinas de «Introdução ao Direito
Público» e «Direitos Fundamentais» no Curso de Doutoramento em Ciências JurídicoPolíticas da FDL
Serviço docente na FDL no presente ano lectivo de 2009-2010
- regência da disciplina de «Ciência Política», no curso de licenciatura
- regência da disciplina de «Contratos Públicos» no Curso de Mestrado (Profiss.) de
Direito Administrativo e no Curso de Mestrado (Profiss.) de Ciências Jurídico-Forenses

- regência da disciplina de «Direito Constitucional» no Curso de Mestrado (Científico)
em Ciências Jurídico-Políticas
- regência da disciplina de «Introdução ao Direito Público» no Curso de Doutoramento
em Ciências Jurídico-Políticas
- regência da disciplina de «Direitos Fundamentais» no Curso de Doutoramento em
Ciências Jurídico-Políticas
- Co-coordenadora do III Curso de Pós-Graduação em Contratos Públicos, promovido
pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas

COLABORAÇÃO DOCENTE COM OUTRAS INSTITUIÇÕES
- 1990-2005: Conferencista do Instituto Superior Naval de Guerra (Altos Estudos da
Marinha) onde, ao longo de 15 anos, leccionou uma disciplina de Direito Administrativo
ao «Curso Superior Naval de Guerra» (i.e., curso de promoção a Almirante) e onde, a 4
de Novembro de 1999, proferiu a Lição Inaugural, subordinada ao tema «O novo rosto da
Administração Pública Portuguesa, no Limiar do Séc.XXI», na Sessão Solene de
Abertura do ano lectivo de 1999-2000
- Em diversos anos lectivos, colaboração nos seguintes cursos: Curso de Doutoramento
da Faculdade de Direito da Universidade Nova, Curso de Direito da Universidade do
Minho, Curso de Pós-Graduação em Direito Regional da Universidade dos
Açores,Mestrado de Direito Regional da Universidade da Madeira, Curso de PósGraduação em
Direito das Autarquias Locais da Faculdade de Direito do Porto
- Janeiro de 2003: Regência da disciplina de «Contratos Públicos», no âmbito do Curso
de Formação dos Novos Magistrados dos Tribunais Administrativos, que decorreu no
Centro de Estudos Judiciários, em colaboração com o Ministério da Justiça
- Ano lectivo de 2005-2006: Participação no Curso de Pós-Graduação em Inspecção da
Educação organizado pelo Instituto de Educação da Universidade Católica Portuguesa
- Julho de 2008: regência do módulo sobre «Direito Comunitário com Implicações no
Direito Administrativo Nacional», no Curso de Especialização promovido pelo Centro de
Estudos Judiciários, aquando do concurso excepcional de recrutamento
de magistrados judiciais para os Tribunais Administrativos e Fiscais (Lei 1/2008, de 14 de
Janeiro)
- Desde 2002-2003: Regência da disciplina de «Contratação Pública», no Curso de PósGraduação em Direito das Autarquias Locais, da Faculdade de Direito do Porto

JÚRIS DE EXAMES E CONCURSOS
- Membro, por diversas vezes, do júri dos exames de admissão à Faculdade de Direito da
Universidade Católica
- Junho de 2002: Presidente do júri das provas específicas do «Exame Extraordinário de
Avaliação de Capacidade para Acesso ao Ensino Superior», da Faculdade de Direito de
Lisboa
- Membro de diversos Júris de provas de exame, com vista à concessão de equivalência à
licenciatura, na Faculdade de Direito de Lisboa
- Setembro-Outubro de 1997: membro do júri do concurso externo de ingresso na carreira
diplomática, promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros
- Desde Janeiro de 1997: membro dos júris dos concursos para recrutamento de novos
Assistentes-Estagiários e Assistentes do grupo de Ciências Jurídico-Políticas da
Faculdade de Direito de Lisboa
- Membro de diversos júris de concursos para recrutamento de Professores Auxiliares e
de Professores Associados da Faculdade de Direito da Universidade Católica
- Desde 1996: membro (e em muitos casos arguente) em inúmeros júris de provas de
Mestrado e de Doutoramento
- Setembro de 2005 e Setembro de 2006: membro do júri do «Prémio António Sousa
Franco»
ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES
- Orientadora de inúmeras dissertações de Mestrado e de Doutoramento
OUTRAS TAREFAS UNIVERSITÁRIAS
- Membro do Senado Universitário da Universidade de Lisboa (1997)
-1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001: Coordenadora do Projecto de Tutoria Académica
da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
- 1998-2000: colaboração com a Reitoria da Universidade Clássica de Lisboa, através
num grupo de estudo sobre o «Património Imobiliário da Universidade de Lisboa», tendo
elaborado, nomeadamente, em Julho de 1998, um parecer sobre «A Natureza Jurídica do
Estádio Universitário e as suas Relações com a Universidade de Lisboa»
- 1999-2001: Presidente da Assembleia de Representantes da Faculdade de Direito de
Lisboa
- Junho de 2003: designação como membro da Direcção do Instituto de Ciências
Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa
- Junho de 2007: designação como Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa

ALGUNS TRABALHOS PUBLICADOS
- «Princípio da Legalidade e Contratos da Administração», Separata do «Boletim do
Ministério da Justiça», nº368, Lisboa, 1987.
- «Repercussões dos Alargamentos das Comunidades – Uma Perspectiva Comunitária»,
in «Documentação e Direito Comparado», nº35/36, Lisboa, 1988, pp.7 e ss..
- Diogo Freitas do Amaral/Maria João Estorninho/Vasco Pereira da Silva, «Casos Práticos
de Direito Administrativo», A.A.F.D.L., Lisboa, 1989.
- «Requiem pelo Contrato Administrativo» (Tese de Mestrado), Almedina, Coimbra,
1990.
- «Algumas Questões de Contencioso dos Contratos da Administração Pública»,
A.A.F.D.L., Lisboa, 1996.
- «Para uma comparação entre a empreitada civil e as empreitadas celebradas por
entidades públicas», separata da revista «Direito e Justiça», UCP, Lisboa, 1996.
- «A Fuga para o Direito Privado. Contributo para o estudo da actividade de direito
privado da Administração Pública», (Tese de Doutoramento), Almedina, Coimbra, 1996.
- «Um contrato ilegal… é legal?!», comentário ao acórdão do Supremo Tribunal
Administrativo (1ª secção), de 15.10.1996, publicado nos «Cadernos de Justiça
Administrativa», nº1, 1997, pp.19 e ss..
- «Critério da ambiência de direito público: esforço inglório para salvar o contrato
administrativo?», comentário ao acórdão do Tribunal de Conflitos de 14.1.1997,
publicado nos «Cadernos de Justiça Administrativa», nº2, 1997, pp.9 e ss..
- «Direito Administrativo I – Roteiro das aulas práticas», A.A.F.D.L., 1997.
- «A propósito do Decreto-Lei nº134/98, de 15 de Maio, e das alterações introduzidas ao
regime de contencioso dos contratos da Administração Pública…», in «Cadernos de
Justiça Administrativa», 1998, nº11, pp.3 e ss..
- «Responsabilidade por danos de concessionários», in «La Responsabilidad Patrimonial
de los Poderes Públicos», coord. JOSÉ LUIS LÓPEZ-MUNIZ e ANTONIO CALONGE
VELÁZQUEZ, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp.419 e ss..
- «Contratos da Administração Pública. Esboço de Autonomização Curricular»,
Almedina, Coimbra, 1999.
- «A Fuga para o Direito Privado. Contributo para o estudo da actividade de direito
privado da Administração Pública», (Tese de Doutoramento), Almedina, Coimbra, 1999,

reimp..
- «Contencioso dos Contratos da Administração Pública», in «Cadernos de Justiça
Administrativa», 1999, nº16, pp.28 e ss..
- «O Novo Rosto da Administração Pública Portuguesa no Limiar do Século XXI», Lição
Inaugural proferida na Sessão Solene de Abertura do Ano Lectivo de 1999-2000, separata
dos «Anais» do ISNG, 2000.
- «Contencioso dos Contratos da Administração Pública» (texto da comunicação
proferida em 11 de Abril de 2000, no âmbito da discussão pública da reforma do
contencioso administrativo), in «Cadernos de Justiça Administrativa», nº24, 2000, pp.11
e ss..
- «A Reforma de 2002 e o Âmbito da Jurisdição Administrativa», in «Cadernos de Justiça
Administrativa», nº35, 2002, pp.3 e ss..
- «Ciência Política e Direito Constitucional- programa, sumários, roteiro de leituras e
sugestões de trabalhos práticos», A.A.F.D.L., Lisboa, 2003.
- «Contrato Público: Conceito e Limites», in «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor
Armando M. Marques Guedes», Ed. FDL, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, pp.387 e ss..
- «Contrato Público: Conceito e Limites», in «La contratación pública en el horizonte de
la integración europea», Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2004,
pp.31 e ss..
- Prefácio à obra de Sofia David, «Das Intimações», Almedina, Coimbra, 2005.
- «Entidades públicas e concorrência: um dilema dos nossos dias…», in «Concorrência e
Regulação», Jornal de Negócios, 7 de Julho de 2005, p.10.
- «Concessão de serviços públicos – Que futuro?», in LÓPEZ-MUNIZ e FAUSTO DE
QUADROS (coord.), Actas do VI Colóquio Luso-Espanhol de Direito Administrativo,
Direito e Justiça, 2005, pp.21 e ss..
- «Âmbito da Jurisdição Administrativa e Delimitação dos Meios Processuais», in «A
Nova Justiça Administrativa», CEJ, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pp.65 e ss..
- Maria João Estorninho/Miguel Prata Roque, «Ciência Política e Direito Constitucional –
colectânea de legislação», A.A.F.D.L., Lisboa, 2006.
- «A Transposição das Directivas nº2004/17/CE e 2004/18/2004, de 31 de Março, e a
elaboração de um Código dos Contratos Públicos», CJA, nº58, 2006, pp.10 e ss..

- «Ciência Política e Direito Constitucional- programa, sumários, roteiro de leituras e
sugestões de trabalhos práticos», 2ª ed., A.A.F.D.L., Lisboa, 2006.
- «Natureza jurídica da actividade desenvolvida pelos estabelecimentos particulares de
ensino, à luz de uma concepção funcional de serviço público de educação», in Estudos
em Homenagem ao Senhor Professor Doutor Sousa Franco, Coimbra Editora, 2006.
- «Direito Europeu dos Contratos Públicos. Um Olhar Português», Almedina, Coimbra,
2006.
- Maria João Estorninho/Miguel Prata Roque, «Ciência Política e Direito Constitucional –
colectânea de legislação», 2ª ed., A.A.F.D.L., Lisboa, 2007.
- «Segurança Alimentar e Protecção do Consumidor de Organismos Geneticamente
Modificados», Almedina, 2008.
- «Organização Administrativa da Saúde – Relatório sobre o Programa, os Conteúdos e os
Métodos de Ensino», Almedina, 2008.
- «A Fuga para o Direito Privado. Contributo para o estudo da actividade de direito
privado da Administração Pública», (Tese de Doutoramento), Almedina, Coimbra, 2ª ed.,
2009.

ALGUMAS CONFERÊNCIAS E PARTICIPAÇÃO EM COLÓQUIOS
- Agosto de 1987: participação num seminário subordinado ao tema «American
Federalism», promovido pelo «Institute of International Education», em Washington,
com a participação de professores e investigadores de diversas universidades americanas
e europeias, por ocasião da comemoração do bicentenário da Constituição americana
- Maio de 1994: participação no 1º Colóquio Luso-Espanhol de Direito Administrativo,
que decorreu em Madrid e foi subordinado ao tema do «Procedimento Administrativo»
- Maio de 1995: participação no 2º Colóquio Luso-Espanhol de Direito Administrativo,
que decorreu na Faculdade de Direito de Lisboa e foi subordinado ao tema do
«Contencioso Administrativo»
- 22 e 28 de Novembro de 1995: palestras no INA, em Oeiras, no âmbito de um Curso
sobre «Contencioso Administrativo»
- 1 de Março de 1996: conferência, na Universidade Católica, no âmbito de um colóquio
subordinado ao tema «Contrato de Empreitada»

- 7 de Maio de 1996: comunicação, no âmbito do seminário sobre os «20 anos da
Constituição Portuguesa», na Universidade Católica
- 4 a 11 de Outubro de 1996: participação no Colóquio Sino-Europeu de Contencioso
Administrativo e Fiscal que teve lugar em Pequim, por iniciativa das Universidades de
Aix-en-Provence e de Pequim e com o apoio da Comunidade Europeia e do Governo
Chinês
- 7 de Fevereiro de 1997: comunicação, no âmbito do colóquio sobre «Liberdade
Religiosa», promovido pelo Instituto de Direitos do Homem e pela Direcção da
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em colaboração com a ELSA
(The European Law Students’ Association)
- 18 de Abril de 1997: comunicação subordinada ao tema «Direito das Confissões
Religiosas e Liberdade de Ensino», num colóquio organizado pelo Centro Regional do
Porto, da Universidade Católica Portuguesa, por ocasião da discussão pública do anteprojecto de Lei da Liberdade Religiosa;
- 24 de Junho de 1997: palestra, no âmbito de um Curso de Pós-Graduação em
«Contencioso Administrativo», promovido pela Direcção da Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa;
- 17 de Outubro de 1997: comunicação subordinada ao tema «Responsabilidade por
danos de concessionários e de entidades públicas sob formas jurídico-privadas», no
âmbito do 3º Colóquio Luso-Espanhol de Direito Administrativo, em Valladolid;
- 31 de Janeiro de 1998: Palestra numa sessão do 1º Curso de Doutoramento da
Faculdade de Direito da Universidade Nova, a propósito de questões de «Metodologia da
Investigação Jurídica»
- 11 de Março de 1998: Palestra subordinada ao tema «O contrato público de prestação de
serviços médicos», no âmbito do I Curso de «Direito e Medicina», organizado em
colaboração pela Faculdade de Medicina de Lisboa e pela Faculdade de Direito de Lisboa
e que teve lugar na Aula Magna da Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de
Santa Maria
- 17 de Abril de 1998: Apresentação de uma comunicação sobre «Direitos das Confissões
Religiosas», no âmbito do «2º Colóquio sobre Liberdade Religiosa – a Propósito do AnteProjecto de Proposta de Lei da Liberdade Religiosa», organizado pela Faculdade de
Direito e pelo Instituto dos Direitos do Homem da Universidade Católica Portuguesa
- 7 de Maio de 1998: Comentário ao filme «Azul», de Kieslowski, no âmbito do
Colóquio comemorativo dos 50 Anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
subordinado ao tema dos «direitos humanos» e organizado pela Sociedade Científica da
Universidade Católica Portuguesa

- 26 de Maio de 1998: Conferência subordinada ao tema «Responsabilidade Contratual e
Pré-Contratual», num colóquio sobre «A Responsabilidade da Administração Pública»,
organizado pelo IGAP, em colaboração com a Secretaria de Estado da Administração
Pública e que teve lugar nas instalações do IGAP, no Porto
- 24 de Outubro de 1998: Palestras subordinadas ao tema «Procedimento
Administrativo», no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Direito Regional, org. pela
Faculdade de Direito de Lisboa em colaboração com a Universidade dos Açores, que
teve lugar em Ponta Delgada
- 4, 9, 17 e 25 de Fevereiro de 1999: palestras no âmbito do Seminário sobre «A
actividade contratual da Administração Pública», na Universidade Católica
- 25 de Março de 1999: «Contencioso da Actividade Contratual da Administração
Pública», conferência de encerramento do colóquio sobre «Contencioso Administrativo»,
organizado
pela NPF e que teve lugar no Hotel Ritz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de Março
- 16 de Abril de 1999: Comunicação sobre «Acções sobre contratos», no âmbito do II
Seminário de Justiça Administrativa, organizado pelos Cadernos de Justiça
Administrativa, que teve lugar em Guimarães, em 16 e 17 de Abril
- 28 a 31 de Julho de 1999: participação nas «Jornadas Comemorativas do II Aniversário
da Publicação da Revista “Direito e Cidadania”», em Cabo Verde, na Cidade da Praia
- 12 de Outubro de 1999: comunicação de abertura do colóquio sobre «Contratação
Pública. O novo regime jurídico do DL nº197/99, de 8 de Junho», organizado pela NPF e
que teve lugar no Hotel Dom Pedro, em Lisboa, nos dias 12 e 13 de Outubro
- 4 de Novembro de 1999: Lição Inaugural, subordinada ao tema «O novo rosto da
Administração Pública Portuguesa, no Limiar do Séc.XXI», na Abertura Solene do ano
lectivo de 1999-2000, do Instituto Superior Naval de Guerra
- 11 de Novembro de 1999: palestra no âmbito do Curso de Contencioso Administrativo
do Instituto Nacional de Administração
- 13 de Dezembro de 1999: palestra sobre «Expropriação amigável: expropriação ou
acordo?», no âmbito do seminário sobre «Expropriações», integrado no Curso de PósGraduação em Ciências Jurídico-Políticas, da Faculdade de Direito da Universidade
Católica
- 2 de Fevereiro de 2000: Participação na «Sessão de Abertura da Discussão Pública da
Reforma do Contencioso Administrativo», que teve lugar na Faculdade de Direito de
Lisboa

- 23 de Fevereiro de 2000: palestra sobre «O Regime da Responsabilidade em Matéria de
Obras Públicas», no âmbito do Seminário sobre «O Novo Regime da Empreitada de
Obras Públicas», na Faculdade de Direito da Universidade Católica
- 5 de Abril de 2000: Participação, na qualidade de Presidente da Assembleia de
Representantes da FDL, na Sessão de Abertura das I Jornadas Pedagógicas da Faculdade
de Direito de Lisboa, subordinadas ao tema «O Ensino do Direito no novo Século»
- 5 de Abril de 2000: Moderadora num painel subordinado ao tema «Estatuto do
Trabalhador-Estudante e Suas Consequências Pedagógicas», no âmbito das I Jornadas
Pedagógicas da Faculdade de Direito de Lisboa
- 10 de Abril de 2000: Intervenção num painel das Jornadas organizadas pela Faculdade
de Direito de Lisboa, por ocasião da discussão pública da Reforma do Contencioso
Administrativo
- 26 de Setembro de 2000: comunicação de abertura do Seminário sobre «Gestão Privada
de Serviços Públicos», organizado pela NPF e que teve lugar, nos dias 26 e 27 de
Setembro, no Hotel Dom Pedro em Lisboa
- 24 de Outubro de 2000: Intervenção subordinada ao tema «Reforma do plano de curso e
sistema de avaliação», nas II Jornadas Pedagógicas da Faculdade de Direito de Lisboa
- 31 de Outubro de 2000: moderadora, na qualidade de Presidente da Assembleia de
Representantes da FDL, do painel de encerramento das II Jornadas Pedagógicas da
Faculdade de Direito de Lisboa, subordinado ao tema «Plano de estudos e sistema de
avaliação»
- 26 de Outubro de 2000: palestra no âmbito do curso sobre «Contencioso
Administrativo» promovido pelo INA, e que teve lugar em Oeiras, de 23 a 27 de Outubro
- 5 de Dezembro de 2000: palestra sobre «Expropriação amigável: expropriação ou
acordo?», no âmbito do seminário sobre «Expropriações», integrado no Curso de PósGraduação em Ciências Jurídico-Políticas, da Faculdade de Direito da Universidade
Católica
- 30 de Janeiro de 2001: Palestra subordinada ao tema «Protecção dos Consumidores de
Serviços Públicos», no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Direito do Consumo,
promovido pelo Instituto do direito do Consumo da Faculdade de Direito de Lisboa
- 7 de Fevereiro de 2001: palestra subordinada ao tema «A procedimentalização da
actividade pré-contratual da Administração Pública», no âmbito do seminário sobre
«Procedimentos pré-contratuais na Contratação Pública», na Faculdade de Direito da
Universidade Católica

- 19 de Fevereiro de 2001: palestra subordinada ao tema «Responsabilidade précontratual da Administração Pública», no âmbito do seminário sobre «Procedimentos précontratuais na Contratação Pública», na Faculdade de Direito da Universidade Católica
- 21 de Fevereiro de 2001: palestra subordinada ao tema «Procedimentos pré-contratuais
e contencioso administrativo», no âmbito do seminário sobre «Procedimentos précontratuais na Contratação Pública», na Faculdade de Direito da Universidade Católica
- 28 de Março de 2001: palestra no âmbito do curso de «Contencioso Administrativo»,
promovido pelo INA, e que teve lugar em Oeiras, de 26 a 30 de Março
- 12 de Maio de 2001: palestra sobre «Procedimento Administrativo», no Mestrado de
Direito Regional, da Universidade da Madeira, no Funchal
- 17 e 22 de Maio de 2001: Palestras sobre «Contratação Pública», num curso promovido
pela Reitoria da Universidade Católica, em colaboração com o Ministério da Cultura
- 1 de Junho de 2001: comunicação subordinada ao tema «Invalidade do Contrato», no
âmbito do III Seminário de Justiça Administrativa, promovido pelos «Cadernos de Justiça
administrativa», que teve lugar na Póvoa do Varzim, nos dias 1 e 2 de Junho
- 19 de Junho de 2001: moderadora no painel subordinado ao tema «Descentralização e
Entidades Privadas de Fins Públicos», no âmbito do «Fórum 2001 – Renovar a
Administração», organizado pelo ISCSP, que teve lugar na Fundação Gulbenkian, nos dia
18 e 19 de Junho
- 20 de Junho de 2001: palestra no âmbito do Curso de «Contencioso Administrativo»,
que decorreu no INA, de 18 a 22 de Junho
- 12 de Julho de 2001: Apresentação de uma comunicação subordinada ao tema
«Concursos na Função Pública», no âmbito do Curso de Verão sobre «Função Pública»,
da Faculdade de Direito de Lisboa
- 29 de Janeiro de 2002: Palestra subordinada ao tema «Consumidor de Serviços Públicos
Administrativos», no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Direito do Consumo, da
Faculdade de Direito de Lisboa
- 12 de Março de 2002: palestra no âmbito de um curso sobre «Contencioso
Administrativo», promovido pelo Instituto Nacional de Administração
- 18 de Abril de 2002: conferência subordinada ao tema «Escaping into Private Law», no
âmbito do seminário sobre «Public Procurement: European Perspectives, National
Implementation and Remedies», org. em colaboração pela «Academy os European Law
Trier» e pela Ordem dos Advogados;
- 7 de Junho de 2002: comunicação subordinada ao tema «Conceito e limites do Contrato

Público», no âmbito do V Colóquio Luso-Espanhol de Professores de Direito
Administrativo, que teve lugar na Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona e
foi subordinado ao tema «La Contratación Pública en el Horizonte de la Integración
Europea»
- 11 e 18 de Junho de 2002: palestras sobre «Responsabilidade civil contratual da
Administração», no âmbito do curso sobre «Responsabilidade da Administração no
âmbito da gestão cultural», promovido pela Universidade Católica Portuguesa, em
colaboração com o Ministério da Cultura
- 5 de Julho de 2002: comunicação sobre «O âmbito da jurisdição administrativa», no
âmbito do IV Seminário de Justiça Administrativa, subordinado ao tema «A reforma de
2002 da Justiça Administrativa», promovido pelos Cadernos de Justiça Administrativa,
nos dias 5 e 6 de Julho de 2002, em Viana do Castelo;
- 18 de Julho de 2002: palestra subordinada ao tema «A reforma do contencioso da
contratação pública», no âmbito do Curso de Verão sobre Direito Público, subordinado ao
tema «O novo Contencioso Administrativo», na Faculdade de Direito de Lisboa
- 23 de Outubro de 2002: palestra no âmbito de um curso sobre «Contencioso
Administrativo», promovido pelo Instituto Nacional de Administração
- 9 de Dezembro de 2002: palestra subordinada ao tema «Procedimentos PréContratuais», no âmbito de um seminário organizado pelo Ministério da Educação, em
colaboração com o Instituto Nacional de Administração
- 25 de Janeiro de 2003: palestra no âmbito do Curso de «Contencioso Administrativo»,
na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
- 28 de Janeiro de 2003: palestra subordinada ao tema «Protecção dos consumidores de
serviços públicos», no âmbito do Curso de «Direito do Consumo», na Faculdade de
Direito de Lisboa
- 17 de Maio de 2003: palestra no âmbito do Curso de Contencioso Administrativo
organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica (Porto)
- 4 de Julho de 2003: Palestra subordinada ao tema «Responsabilidade Contratual da
Administração Pública», no âmbito do V Seminário dos Cadernos de Justiça
Administrativa que teve lugar em Caminha, nos dias 4 e 5 de Julho
- 17 de Julho de 2003: palestra no âmbito do Curso de Verão sobre Direito Público,
subordinado ao tema «O novo Contencioso Administrativo», na Faculdade de Direito de
Lisboa
- 7 de Novembro de 2003: comunicação no âmbito do colóquio sobre «A Reforma do
Contencioso Administrativo», que teve lugar no Funchal e foi promovido pelo Tribunal

Administrativo de Círculo do Funchal, em colaboração com o Conselho Distrital da
Ordem dos Advogados da Madeira, nos dias 7 e 8 de Novembro
- 21 de Novembro de 2003: palestra no âmbito do Curso de Contencioso Administrativo
organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica (Porto)
- 16 de Janeiro de 2004: palestra no âmbito do Curso sobre a «Reforma do Contencioso
Administrativo», promovido pela Faculdade de Direito da Universidade Católica
- 27 de Fevereiro de 2004: moderação de um painel subordinado ao tema «O acto
administrativo no Direito Comunitário», no âmbito do colóquio luso-espanhol sobre «O
acto administrativo no contencioso administrativo: tradição e reforma», org. pela
Faculdade de Direito da Universidade do Porto
-12 de Maio de 2004: Palestra subordinada ao tema «Alimentos Geneticamente
Modificados: o Princípio da Precaução», no âmbito de um curso de «Direito da
Bioética», organizado pelo Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, em
colaboração com a Associação Portuguesa de Direito Intelectual
- 19 de Julho de 2004: palestra subordinada ao tema «A noção de “contrato público” nas
novas Directivas comunitárias em matéria de contratação pública», no âmbito do Curso
de Verão sobre Direito da União Europeia, subordinado ao tema «Os contratos públicos
no Direito Comunitário e no Direito Português», promovido pelo Instituto de Direito
Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa
- 25 de Novembro de 2004: palestra subordinada ao tema «A acção administrativa
comum», no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Contencioso Administrativo,
organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica
- 3 de Dezembro de 2004: palestra subordinada ao tema «Concessão de serviços públicos
estaduais, regionais e municipais», no âmbito do VI Colóquio Luso-Espanhol de Direito
Administrativo, que decorreu na Universidade Católica Portuguesa, em 3 e 4 de
Dezembro de 2004
- 17 de Dezembro de 2004: palestra no âmbito do Curso de Pós-Graduação em «O Novo
Contencioso Administrativo», organizado pela Faculdade de Direito da Universidade
Católica (Porto)
- 17 de Fevereiro de 2005: intervenção subordinada ao tema «Âmbito da jurisdição
administrativa e delimitação dos meios processuais», no âmbito do Colóquio intitulado
«A reforma do contencioso administrativo (um ano de vigência). A nova justiça
administrativa», organizado pelo CEJ, em colaboração com o Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos e Fiscais e a Procuradoria-Geral da República, que teve lugar
na FDL, nos dias 17, 18 e 19 de Fevereiro de 2005
- 8 de Março de 2005: intervenção subordinada ao tema «Mulher e política em Platão e

Aristóteles», no âmbito do colóquio sobre «Mulher e Política» promovido pela
Associação Académica da FDL
- 11 de Julho de 2005: palestra subordinada ao tema «Modelos de Segurança Social: a
reestruturação orgânica da Segurança Social em Portugal», no âmbito do Curso de Verão
do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, sobre
«Direito da Segurança Social»
- 23 de Março de 2006: Intervenção sobre «A modernização do emprego público como
elemento essencial da modernização e racionalização das administrações públicas», no
âmbito do colóquio organizado pelo Ministério das Finanças e da Administração Pública
e subordinado ao tema «Modernizar o emprego público: Que percursos? Que soluções?»
- 27 de Abril de 2006: intervenção subordinada ao tema «Do Estado Social à Europa
Reguladora?», no âmbito do Colóquio sobre «Os 30 anos da Constituição de 1976», que
teve lugar na Faculdade de Direito de Lisboa, no dia 27 de Abril de 2006
- 7 de Julho de 2006: intervenção subordinada ao tema da «Europeização do Direito
Administrativo», no VIII Seminário dos Cadernos de Justiça Administrativa, que
decorreu em Tomar.
- 11 de Julho de 2006: palestra subordinada ao tema «Diálogo concorrencial e outras
novidades nas Directivas de 2004 sobre contratos públicos», no âmbito do Curso de
Verão do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, sobre
«O Direito dos Contratos Públicos em Tempo de Mudança»
- 14 de Julho de 2006: conferência no Funchal, subordinada ao tema «A Transposição das
Directivas de 2004 sobre contratos públicos», organizada pelo Conselho Distrital da
Madeira da Ordem dos Advogados.
- 12 de Dezembro de 2006: palestra subordinada ao tema «Arrendamentos de prédios do
Estado», no colóquio de homenagem ao Professor Marcello Caetano, que decorreu na
Faculdade de Direito de Lisboa, por ocasião do centenário do seu nascimento.
- 15 de Junho de 2007: intervenção subordinada ao tema «O Novo Código dos Contratos
Públicos», no IX Seminário dos Cadernos de Justiça Administrativa, que decorreu em
Ofir.
- 12 de Janeiro de 2008: palestra sobre «Tipos de Procedimentos e Critérios de Escolha»,
no Seminário sobre «O Novo Código dos Contratos Públicos», na Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa
- 19 de Janeiro de 2008: palestra sobre «Direito Europeu dos Contratos Públicos», no
Curso de Pós-Graduação sobre «O Novo Código dos Contratos Públicos», promovido
pelo CEDIPRE, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

- 1 de Fevereiro de 2008: palestra sobre «O Novo Código dos Contratos Públicos» no
Curso de Direito e Prática da Contratação Pública da Universidade Católica Portuguesa
- 5 de Março de 2008: palestra sobre «Contencioso dos Contratos Públicos» no âmbito do
Curso de Pós-Graduação em Contencioso Administrativo, organizado pela Faculdade de
Direito da Universidade Católica
- 12 de Março de 2008: palestra sobre «Contencioso dos Contratos Públicos» no âmbito
do Curso de Pós-Graduação em Contencioso Administrativo, organizado pela Faculdade
de Direito da Universidade Católica
- Julho de 2008: palestra sobre «Direito Comunitário com Implicações no Direito
Administrativo Nacional», no Curso de Especialização promovido pelo Centro de
Estudos Judiciários, aquando do concurso excepcional de recrutamento
de magistrados judiciais para os Tribunais Administrativos e Fiscais (Lei 1/2008, de 14 de
Janeiro)
- 8 de Novembro de 2008: palestra sobre «Direito Europeu dos Contratos Públicos», no
Curso de Pós-Graduação sobre «O Novo Código dos Contratos Públicos», promovido
pelo CEDIPRE, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
- 21 de Novembro de 2008: palestra sobre «A noção de contrato público no CCP», no
Curso de Pós-Graduação sobre «O Novo Código dos Contratos Públicos», na Escola do
Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
- 23 de Outubro de 2009: palestra sobre «Da adjudicação à celebração do contrato», no
Curso de Pós-Graduação sobre «O Novo Código dos Contratos Públicos», na Escola do
Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
- 4 de Novembro de 2009: palestra sobre «Acção Administrativa Comum» no âmbito do
Curso de Pós-Graduação em Contencioso Administrativo, organizado pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa
- 16 de Novembro de 2009: Moderadora do painel subordinado ao tema «Carreira
diplomática: perspectivas de futuro e possibilidades de acesso», no colóquio sobre
carreira diplomática , organizado pela AAFDL
- 29 de Janeiro de 2010: Moderadora do painel sobre «Princípio da Precaução», no
âmbito do III Encontro de Professores de Direito Público, subordinado ao tema «Novos e
velhos princípios de Direito Público», a ter lugar na Faculdade de Direito da
Universidade do Porto

