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APRESENTAÇÃO

No ano letivo 2022/2023, o Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) da 
Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (FDUL) oferecerá, de novo, um 
vasto leque de cursos, de pós-gradua-
ções, de “workshops” e de conferências, 
que abrangem temas clássicos e atuais, 
aliando a inovação e a modernidade com 
a tradição e a excelência da FDUL no Di-
reito Público. A organização de iniciati-
vas com reconhecido interesse científico 
e prático em várias áreas do Direito Pú-
blico, que é uma marca de distinção e re-
conhecimento do Instituto, é potenciada 
pela excelência da investigação no âmbi-
to do Centro de Investigação de Direito 
Público (CIDP) do ICJP. Efetivamente, o 
nosso Centro foi classificado com a nota 
de “Excelente” pela Fundação para a Ci-
ência e Tecnologia (FCT) no contexto da 
avaliação das unidades de investigação – 
trata-se da classificação mais elevada de 

entre todos os centros de investigação 
das Faculdades de Direito portuguesas.

Em 2020, devido ao contexto pandé-
mico causado pela Covid-19, o ICJP en-
frentou com sucesso o desafio de uma 
rápida conversão das aulas presenciais 
para o ambiente digital devido à pande-
mia causada pela Covid-19, mantendo a 
sua oferta letiva através de cursos e con-
ferências organizados à distância tam-
bém em 2021. No próximo ano letivo, o 
ICJP propõe-se a possibilitar a frequên-
cia dos seus cursos presencialmente e/
ou através da Internet, dando oportuni-
dade aos interessados de escolher a for-
ma de acesso que lhe seja mais conve-
niente, segura e confortável.

As iniciativas do ICJP no ano letivo 
de 2022/2023 incidem sobre novos dife-
rentes domínios, de projeção nacional e 
internacional, desde o emprego público, 
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da saúde alimentar, o Regulamento Ser-
viços Digitais à regulação e administração 
do espaço marítimo e produção de ener-
gia offshore, mas abrangendo também o 
direito do clima, o direito da gestão dos 
resíduos, o direito da imigração e da na-
cionalidade, do asilo e dos refugiados, e 
ainda técnicas de argumentação jurídica 
e de negociação. Além disso, o ICJP man-
tém neste ano cursos que já fazem parte 
da sua tradição e que são constantemen-
te procurados e solicitados. Assim, vol-
taremos a proporcionar cursos nas ma-
térias do contencioso administrativo, do 
procedimento administrativo, dos con-
tratos públicos, da proteção de dados, do 
direito do ambiente, da ciência da legisla-
ção e legística, do direito do urbanismo, 
do turismo e da habitação, do direito do 
domínio público, bem como do direito da 
proteção civil. Serão também realizadas 
novas edições de cursos anteriormente 
realizados e que mereceram grande ade-

são por parte do público, mais concreta-
mente o curso sobre gestão e execução 
de contratos públicos e administrativos, 
o curso sobre a jurisprudência do tribu-
nal de contas, o curso avançado sobre 
arbitragem administrativa, o curso sobre 
corporate governance, compliance e su-
pervisão pública, e ainda o curso de intro-
dução ao direito público para não juristas.

No plano das conferências, merecem 
particular destaque as que assinalam 
duas importantíssimas efemérides: os 40 
anos da revisão constitucional de 1982 
e os 20 anos da reforma do contencioso 
administrativo.

Consulte o nosso website em www.icjp.
pt e venha aprofundar os seus conheci-
mentos connosco, num ambiente de exce-
lência e em segurança. Contamos consigo.

Cursos, Workshops e Conferências, 
presenciais, online e híbridos...



CURSOS
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Curso Pós-Graduado em

Ciência da Legislação e Legística 

Cada vez é mais importante fazer 

leis claras e tecnicamente elaboradas. 

Por um lado, é uma exigência do Esta-

do de Direito garantir que os cidadãos 

possam compreender o ordenamento 

jurídico com o qual têm de contar. Por 

outro, o facto de os regimes jurídicos se-

rem claros, transparentes e de fácil com-

preensão é um fator de competitividade 

empresarial para qualquer País.

Por esta razão, o ICJP voltará a rea-

lizar um Curso de Pós-Graduação sobre 

Ciência da Legislação e Legística, atua-

lizando e inovando relativamente aos 

vários cursos que já realizou nesta área. 

Este Curso abordará, entre outros, os se-

guintes temas: 

• Princípios e regras sobre atos le-

gislativos e normativos; 

• Regras sobre procedimento  

legislativo; 

• Procedimentos, boas práticas e 

aspetos a considerar na elabora-

ção de atos normativos;

• Normas e boas práticas para a 

redação de projetos de diplomas 

(legística formal);

• Especificidades relativas à trans-

posição de diretivas da União Eu-

ropeia;

• Técnicas de negociação na elabo-

ração de atos normativos e na ne-

gociação de atos normativos da 

União Europeia; 

• Discussões públicas, audições 

públicas e participação no pro-

cesso de elaboração de atos nor-

mativos;
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• Avaliação legislativa ex ante e ex 

post; e 

• Programas de better regulation e 

de simplificação legislativa.

O Curso terá uma forte componen-

te prática, com sessões especialmente 

vocacionadas para a negociação, para a 

identificação de textos normativos cor-

retos e incorretos e para a elaboração de 

exemplos de atos legislativos. Será reali-

zada uma sessão prática de redação de 

um diploma legislativo e uma sessão de 

negociação entre docentes e alunos em 

torno de um projeto legislativo. 

São destinatários deste curso:

• Membros de gabinetes governa-

mentais responsáveis pela elabo-

ração de diplomas legislativos e 

pela gestão das agendas do Con-

selho de Ministros;

• Técnicos de serviços, departamen-

tos e institutos integrados na Ad-

ministração Pública que tenham a 

responsabilidade de preparar di-

plomas legislativos e regulamentos;

• Técnicos de entidades públicas 

com responsabilidade em ma-

téria de regulação que tenham 

a responsabilidade de preparar 

projetos de atos legislativos e re-

gulamentos;

• Responsáveis pela elaboração de 

projetos de regulamentos e pos-

turas municipais em autarquias 

locais;

• Juristas de empresas e associa-

ções empresariais, sindicatos e 
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associações privadas que devam 

elaborar projetos de diplomas 

para apresentar às entidades 

competentes ou que se devam 

pronunciar sobre projetos de di-

plomas em preparação; 

• Advogados que prestem assesso-

ria na elaboração de projetos de 

atos legislativos e regulamentos.

...
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1º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação Científica

Carlos Blanco de Morais, Rui Lanceiro,  
João Tiago Silveira e Mariana Melo Egídio

Ficha técnica
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Curso sobre

Regulação Administrativa e  
Governo do Setor de Impacto Social

O curso pretende analisar os mode-

los de regulação aplicáveis ao Sector de 

Impacto Social, também designado como 

Sector Social e Cooperativo, Economia 

Social ou Terceiro Sector. O ordenamento 

jurídico português conhece um conjunto 

disperso e complicado de instrumentos 

legais e regulamentares que se aplicam à 

atuação e auto-regulação das instituições 

do setor, bem como uma rede complexa 

de instituições públicas com atribuições 

regulatórias. Este cenário leva a um quoti-

diano regulatório muito desafiante e que 

gera problemas jurídicos delicados a que 

as instituições sociais precisam de saber 

responder de modo sustentado, mas prá-

tico e eficaz. O curso parte de uma base 

científica sólida para demonstrar como 

é - e deve ser - conduzida a regulação e 

como devem as instituições posicionar-

-se perante as instituições reguladoras de 

modo a cumprirem o que é prescrito pela 

lei, dentro dos seus limites e no exercício 

dos seus direitos.

O curso é, por isso, de especial inte-

resse para responsáveis de instituições 

sociais, mas também de instituições públi-

cas que atuem no setor social, sobretudo 

como reguladores, bem como para advo-

gados e magistrados que lidem com o sec-

tor e os seus procedimentos e processos.
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2º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação Científica
Domingos Soares Farinho

Ficha técnica
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Curso de

Preparação para o Regulamento Serviços Digitais

O curso de preparação para o Regu-

lamento Serviços Digitais pretende ca-

pacitar práticos, sobretudo advogados e 

magistrados nos domínios cobertos por 

este Regulamento da União Europeia, 

que, revendo a Diretiva Comércio Eletró-

nico, dotará em 2024 a Europa de um re-

gime comum de atuação e regulação dos 

prestadores de serviços na Internet, em 

especial as plataformas online. 

Construído sobre uma perspetiva 

eminentemente prática, acompanhando 

a estrutura do Regulamento, não prescin-

dirá de contextualizar em profundidade 

os problemas colocados pelos vários me-

canismos aí previstos, de modo a ofere-

cer ferramentas aos formandos para me-

lhor aplicarem o Regulamento no âmbito 

das suas funções e instituições. 

O curso tratará dos mecanismos 

previstos no Regulamento da perspe-

tiva dos direitos fundamentais, que as-

sumem especial importância no texto 

normativo. Será analisada a responsabi-

lidade das plataformas, a aplicação dos 

seus Termos e Condições, a gestão de 

conteúdos, deveres de transparência e 

devido cuidado, a procedimentalização, 

mecanismos de resolução de conflitos, 

bem como os novos reguladores nacio-

nais e o também novo Comité Europeu 

para os Serviços Digitais.
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2º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação Científica
Domingos Soares Farinho, Rui Lanceiro

Ficha técnica
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Este Curso pretende oferecer aos 

participantes uma visão integrada sobre 

o Código do Procedimento Administrati-

vo, que constitui um dos regimes centrais 

do direito público enquanto regime geral 

do direito administrativo português. 

Para além de uma introdução ao 

Código, compreendendo a sua função, 

o seu âmbito de aplicação e as situações 

em que deve ser permitida a invocação 

de estado de necessidade ao seu abrigo, 

o Curso encontra-se organizado de modo 

a oferecer uma abordagem completa ao 

Código, desde os seus princípios e regras, 

à determinação das relações estabeleci-

das com outros regimes normativos, do 

Direito da União Europeia aos regimes 

especiais sobre procedimento adminis-

trativo, bem como, claro está, uma análi-

se completa aos regimes do regulamento 

administrativo e do ato administrativo. 

Serão tidas em conta alterações legislati-

vas com impacte sobre o procedimento 

administrativo efetuadas a propósito da 

pandemia Covid-19.

Trata-se de um Curso que se pretende 

lecionado em diálogo com os participan-

tes, tendo como principais destinatários: 

• Juristas de entidades públicas, in-

cluindo de serviços da Administra-

ção Direta e Indireta do Estado, de 

empresas públicas, de autarquias 

locais, das associações públicas e 

das entidades reguladoras;

• Advogados; 

• Magistrados; 

• Consultores jurídicos; 

• Membros de órgãos das autar-

quias locais; 

Curso sobre

O Código do Procedimento Administrativo
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1º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação

Fausto de Quadros & João Tiago Silveira

Ficha técnica

• Docentes, investigadores, estu-
dantes e; 

• De um modo geral, todos os que 
na Administração Pública, cen-
tral, regional e local, ou fora dela, 
e com ou sem formação jurídica, 
lidam com questões relativas à 

organização e ao funcionamento 
da Administração Pública. 

Procurou-se criar um Curso com um 
corpo docente de alto nível, que alia os 
conhecimentos de nível académico à ex-
periência prática, seja na advocacia seja 
na Administração Pública.
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Curso de aperfeiçoamento sobre

Fiscalização concreta da  
constitucionalidade em Portugal  
Como recorrer para o Tribunal Constitucional?

O Curso de Fiscalização Concreta da 

Constitucionalidade aborda problemas 

específicos do acesso pelos cidadãos co-

muns ao Tribunal Constitucional através 

desse mecanismo. 

A forma original como a Constitui-

ção portuguesa estabeleceu esta forma 

de recurso jurisdicional e o seu carácter 

especial face aos outros tipos de recur-

sos disponíveis na ordem jurídica por-

tuguesa fazem com que esta seja uma 

matéria complexa e que necessita de um 

estudo direcionado a dar uma resposta 

específica e prática. 

O Curso permite estudar o contexto e 

o funcionamento da fiscalização concreta, 

bem como o preenchimento dos seus re-

quisitos de conhecimento. Assim, o curso 

complementa uma componente teórica 

com uma forte componente prática, não 

só devido à experiência dos oradores con-

vidados, como também por meio da reali-

zação de exercícios práticos de redação de 

recursos para o Tribunal.

Os seus destinatários são os alunos 

de licenciatura, mestrandos e doutoran-

dos com interesse em Direito Constitu-

cional, Justiça Constitucional e Direito 

Processual, bem como os advogados, ju-

ristas da administração pública e licencia-

dos em direito que pretendam fazer uso 

deste meio processual
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2º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação Científica
Rui Lanceiro, Ana Rita Gil

Ficha técnica
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A Proteção Civil tem tido um papel 

essencial na prevenção e no controlo de 

riscos coletivos inerentes a situações de 

acidentes, catástrofes e problemas de 

saúde pública. 

O presente curso sobre Direito da 

Proteção Civil tem como objetivo fazer 

uma análise dos diversos instrumentos 

jurídicos que enquadram e norteiam a 

atividade da Proteção Civil, numa altu-

ra em que, diante da imprevisibilidade, 

tantas dúvidas têm surgido acerca da sua 

aplicação e valia. 

O Curso Pós-graduado em Direito da 

Proteção Civil visa proporcionar conhe-

cimentos teóricos e práticos essenciais 

para a atividade profissional no domínio 

da Proteção Civil, dando aos seus agentes 

as ferramentas jurídicas necessárias ao de-

sempenho da sua missão. Será privilegia-

da uma análise detalhada das leis funda-

mentais da Proteção Civil, sem esquecer 

o seu enquadramento constitucional, o 

estudo da Proteção Civil ao nível das suas 

estruturas no âmbito da organização ad-

ministrativa e também a responsabilidade 

das entidades públicas face aos direitos 

dos cidadãos neste quadro.

O Curso decorrerá no 1.º semestre 

do ano letivo de 2022-2023, com uma 

carga letiva compatível com o horário 

pós-laboral e será lecionado por docen-

tes universitários e outros juristas e es-

pecialistas com particular intervenção 

nesta área. 

O Curso Pós-graduado em Direito da 

Proteção Civil tem como público alvo os 

profissionais do sector, designadamente os 

agentes de proteção civil: corpos de bom-

beiros, sapadores florestais, Instituto Na-

Curso de pós-graduado de

Direito da Proteção Civil
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cional de Emergência Médica, Autoridade 

Marítima Nacional; Autoridade Nacional 

de Aviação Civil; Forças Armadas; forças de 

segurança (PSP, GNR, PJ e SEF); os serviços 

municipais de proteção civil; e a Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil.

1º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação científica

Maria João Estorninho e Sandra Lopes Luís

Parceria

Ministério da Administração Interna
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

Ficha técnica
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Na sociedade de risco em que vive-
mos, particularmente em contexto de 
crise, agravam-se exponencialmente os 
problemas relacionados com a (in)segu-
rança alimentar, nas suas duas vertentes 
de food insecurity e de food unsafety.

A crise económica em geral, a di-
minuição do poder de compra das fa-
mílias e o desemprego exigem novos 
instrumentos de garantia do direito à 
alimentação  - food security -, ao nível 
das políticas alimentares, das políticas 
de educação, dos programas de coope-
ração e de ajuda alimentar, do combate 
à pobreza e à fome. Para além disso, exi-
gem-se também cautelas especiais do 
ponto de vista das questões de higiene, 
salubridade e inocuidade dos alimentos. 
Nesta vertente  - food safety -, as auto-
ridades competentes devem estar aten-
tas ao cumprimento das normas que 
garantem a segurança dos alimentos, 

prevenindo os riscos para a saúde públi-
ca (bem assim como a fraude económi-
ca). Sendo especialmente importantes 
os sistemas de rastreabilidade ao longo 
da cadeia alimentar e a efetividade dos 
sistemas de controlo e de aplicação de 
sanções em caso de prevaricação. 

O presente Curso sobre Direito da 
Alimentação e da Segurança Alimentar 
tem como objetivo, numa primeira ver-
tente, caraterizar o Direito da Alimen-
tação; posteriormente, descrever os 
mecanismos europeus e internacionais 
de proteção do direito à alimentação; e, 
finalmente, percorrer os instrumentos 
jurídico-administrativos existentes no 
nosso ordenamento jurídico para en-
frentar os (atuais e difíceis) desafios no 
campo dos alimentos e da alimentação.

O Curso decorrerá no 2.º semestre 
do ano letivo de 2022-2023, com uma 

Curso  Pós-Graduado sobre

Direito da Alimentação e da Segurança Alimentar
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carga letiva compatível com o horário 
pós-laboral e será lecionado por docentes 
universitários e outros juristas e especialis-
tas com particular intervenção nesta área. 

Destinatários:

Este Curso é vocacionado para to-
dos os que pretendam adquirir e conso-

lidar conhecimentos jurídicos ao nível 
do direito da alimentação e da seguran-
ça alimentar, designadamente trabalha-
dores da Administração Pública (Autori-
dade Nacional de Segurança Alimentar e 
Económica e Direção Geral de Alimenta-
ção e Veterinária), advogados, magistra-

dos e investigadores.  

2º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação científica

Maria João Estorninho e Sandra Lopes Luís

Ficha técnica
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Curso de pós-graduado de 
Regulação e Administração do Espaço Marítimo e 
Produção de Energia Offshore

O espaço marítimo fervilha de ati-
vidade. Muito embora as suas grandes 
dimensões e distâncias muitas vezes 
o levem para lá da nossa vista, no mar 
recolhem-se recursos energéticos e ali-
mentares, desenvolve-se exploração e 
investigação científica, navegam pessoas 
e mercadorias, desenrolam-se ativida-
des desportivas e de lazer. De uma outra 
perspetiva, o espaço marítimo está em 
constante utilização, e esses usos são 
densamente regulados pelo direito. 

Quando trazemos essa utilização 
para um ambiente mais costeiro, as coi-
sas tornam-se mais visíveis: aquacultu-
ra, energia eólica offshore, energia das 
ondas, pesca local e artesanal, atividade 
marítimo-turística — todas elas ativida-
des com quadros regulatórios complexos. 
Se viermos para o limiar da orla maríti-
ma, então vamos deparar-nos com usos 
ainda mais massificados: a frequência das 

praias, as aulas de surf, a pesca lúdica e 
atividades similares. Tudo isto ocorre em 
domínio público marítimo, assim como a 
utilização da correspondente parte ter-
restre por apoios de praia e outras infra-
estruturas que interagem com o espaço 
marítimo propriamente dito.

Esta multiplicação de usos do espa-
ço marítimo tornou patente a necessida-
de de planeamento. O ordenamento do 
espaço marítimo tem semelhanças com 
o planeamento territorial (e ambos inte-
ragem), mas as características naturais e 
jurídicas do mar ditam mais diferenças do 
que aproximações neste âmbito.

Atenção particular será dada à orga-
nização administrativa. A multiplicidade 
de entidades com competências sobre 
o espaço marítimo e a complexidade da 
relação entre elas é uma das grandes di-
ficuldades que juristas e técnicos de ou-
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tras áreas encontram frequentemente 
neste domínio. Que competências per-
tencem ao Estado e a organismos dele 
dependentes, que competências perten-
cem às autarquias locais e — aspeto da 
maior importância — que competências 
pertencem às Regiões Autónomas na re-
gulação e administração do espaço ma-
rítimo: eis um exemplo do conjunto de 
problemáticas a abordar.

O Curso é composto por duas partes: 
uma Parte Geral — Regulação e Adminis-
tração do Espaço Marítimo, cujo plano 
será relativamente estável, e Partes Es-
peciais, que periodicamente serão dife-
rentes. Assim, é possível realizar o curso 
integralmente em certo ano, e nos anos 
subsequentes apenas a parte ou partes 
especiais (com uma propina reduzida). 
Nesta edição, a Parte Especial é dedicada 
à Produção de Energia Offshore.

O curso oferecerá pistas interpretati-

vas dos diversos regimes jurídicos associa-

dos ao ordenamento do espaço marítimo 

(designadamente, avaliação ambiental, 

Projetos de Interesse Nacional-PIN, Siste-

ma Elétrico Nacional e reserva de ligação 

à rede de transporte) numa lógica de case 

studies de projetos de investimento. Tam-

bém serão analisadas as soluções de sim-

plificação administrativa e de coordenação 

dos diversos procedimentos administrati-

vos associados à regulação das atividades 

económicas nos espaços marítimos.

Este Curso de Pós-Graduação em Re-

gulação e Administração do Espaço Ma-

rítimo abordará estas e outras temáticas, 

perspetivando o mar como um espaço 

intensamente regulado e objeto de um Di-

reito Administrativo particular, cujas fontes 

são internas, europeias e internacionais.
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Este curso é organizado a pensar 

primariamente em destinatários juris-

tas: magistrados, advogados em prática 

liberal ou in-house em empresas, juristas 

integrados na administração pública ou 

em organismos técnicos de outra natu-

reza, académicos e outros. Todavia, os 

problemas que serão analisados ocupam 

pessoas de muitas outras formações na-

quelas e noutras organizações, que têm 

que lidar frequentemente, ou mesmo 

quotidianamente, com questões jurídicas 

ligadas ao mar, pelo que o leque de desti-

natários é, na verdade, muito mais vasto: 

quem trabalhe com o mar é claramente 

um destinatário privilegiado deste Curso.

...



25

2º SEMESTRE DE 2022/2023 

Coordenação científica

Rui Guerra da Fonseca e Mário João de Brito Fernandes

Ficha técnica
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Neste ano letivo, o ICJP volta a rea-
lizar um curso de Direito do Ambiente, 
que pretende fornecer a todos os inte-
ressados uma formação superior de ní-
vel pós-graduado com a experiência e 
a especialização dos docentes da Facul-
dade de Direito da Universidade de Lis-
boa e em parceria com a sociedade de 
advogados Morais Leitão, Galvão Teles, 
Soares da Silva & Associados.

O Direito do Ambiente constitui 
uma área jurídica cada vez mais neces-
sária para quem tenha de lidar com pro-
jetos de investimento, para assessorar 
empresas industriais ou de construção 
civil, para quem trabalhe em instituições 
públicas na área do ambiente ou para 
juristas e outros profissionais de autar-
quias locais. De igual forma, os juízes e 
os procuradores cada vez mais são con-
vocados a aplicar regras de Direito do 
Ambiente e quem negoceie convenções 

internacionais ou legislação europeia 
necessita hoje de contar com sólidos co-
nhecimentos nesta área jurídica.

Assim, o Curso de Direito do Am-
biente do ICJP abordará as áreas rele-
vantes para um completo e exaustivo co-
nhecimento dos principais temas desta 
área, tendo por pano de fundo o Pacto 
Ecológico Europeu. No plano do Direi-
to interno, as sessões percorrerão os 
direitos constitucional, internacional e 
europeu do ambiente, planeamento am-
biental, avaliação do impacte ambiental, 
licenciamentos, responsabilidade am-
biental, contencioso ambiental, fiscali-
dade e crimes e contraordenações neste 
domínio. O curso abordará ainda outras 
áreas específicas do Direito do Ambiente 
como, entre outras, as matérias relativas 
aos resíduos, à água, à qualidade do ar, 
à conservação ambiental.

Curso pós-graduado de 

Direito do Ambiente  
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Este é, portanto, um curso voca-
cionado para todos os que pretendam 
adquirir conhecimentos jurídicos numa 
área cada vez mais presente na vida das 
pessoas, dos investidores e das entida-

des públicas, sejam advogados, juristas 
da Administração Pública central ou lo-
cal, magistrados ou mesmos profissio-
nais não juristas que pretendam diversi-
ficar e aumentar os seus conhecimentos.

2º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação científica

Carla Amado Gomes, Rui Tavares Lanceiro, João Tiago Silveira e Heloísa Oliveira

Parcerias

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados

Ficha técnica
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Apresentação:

Atualmente, qualquer atividade pro-
fissional é regulada por normas jurídicas. 
A aplicação destas normas é, não raras 
vezes, da responsabilidade de não-juris-
tas. A ausência de formação impedirá, na 
maior parte dos casos, a compreensão da 
terminologia própria do direito público, 
da interdisciplinaridade e organização 
sistemática dos seus vários ramos, bem 
como das fases específicas dos vários pro-
cedimentos. O curso de Direito Público 
2.0 – O Essencial do Direito Público Con-
temporâneo tem como objetivos permi-
tir a não juristas uma aprendizagem base 
estruturada do direito público e permitir 
a juristas um reencontro com questões e 
temas basilares do direito público, atra-
vés de um plano de estudo generalizado, 
privilegiando uma visão panorâmica das 
matérias de direito público.

Matérias a abordar:

Noções introdutórias de direito e 
de direito público; direito constitucional 
(sistema de governo e órgãos, ato legis-
lativos, direitos fundamentais e incons-
titucionalidade); direito administrativo 
(organização, princípios, procedimento 
de atos e de regulamentos, contratação 
pública e execução de contratos, ilegali-
dade e garantias dos particulares); direito 
da União Europeia e direito internacional 

no direito português.

Estrutura:

I. Noções introdutórias – O direito e o 
direito público

II. Noções introdutórias – A norma 
jurídica

Curso sobre

Direito Público 2.0 - O Essencial do Direito Público 
Contemporâneo 
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III. Noções introdutórias – Fontes do 
direito

IV. Noções introdutórias – Princípios 
do direito português

V. Direito constitucional – Sistema de 
governo e órgãos de soberania

VI. Direito constitucional – Atos legis-
lativos (leis, decretos-leis e decre-
tos legislativos regionais)

VII. Direito constitucional – Direitos 
fundamentais

VIII. Direito constitucional – Inconsti-
tucionalidade

IX. Direito administrativo – Organiza-
ção administrativa

X. Direito administrativo – Princípios 
da atividade administrativa

XI. Direito administrativo – Atos e re-
gulamentos

XII. Direito administrativo – Procedi-
mento administrativo

XIII. Direito administrativo – Procedi-
mento administrativo: atos e re-
gulamentos 

XIV. Direito administrativo – Ilegalidade

XV. Direito administrativo – Contrata-
ção pública

XVI. Direito administrativo – Contra-
tos públicos: execução 

XVII. Direito administrativo – Garan-
tias administrativas e jurisdicionais

XVIII. Direito da União Europeia e 
direito internacional no direito 
português
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Workshops:

I. Workshop – Elaboração de leis e 

regulamentos

II. Workshops (3 sessões, com sub-

divisão em grupos) – temas espe-

cíficos de direito público a deter-

minar em função dos interesses 

dos inscritos (como direito da 

função pública, do ordenamen-

to do território, do urbanismo, 

da energia, do ambiente, do pa-

trimónio cultural, autárquico ou 

dos fundos europeus)

Destinatários: 

Profissionais qualificados (titulares 

de graus de ensino superior) de entida-

des públi-cas e privadas que, em virtude 

das suas atividades profissionais, das suas 

áreas do saber, ou da sua mera curiosida-

de, pretendam fazer uma revisão ou in-

trodução ao direito público.

...
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2º SEMESTRE DE 2022/2023

Horário:
2.ª feira, das 18h30 às 19h45; e das 20h às 21h15.

Local:
Presencial e online

Propina:
500 €

Coordenação científica:
Heloísa Oliveira e Gonçalo Fabião

Parceria:
Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Ficha técnica
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V edição do Curso de

Direito Internacional Humanitário e  
Direitos Humanos em situações de conflito

A multiplicação de conflitos arma-
dos tem posto à prova a aplicação dos 
regimes de direito humanitário e dos di-
reitos humanos. A aplicação prática do 
jus ad bellum mostra, com demasiada 
frequência, as limitações do sistema da 
Organização das Nações Unidas no que 
respeita ao controlo político do uso da 
força pelo Conselho de Segurança. Mas 
são os actuais limites do jus in bello que 
suscitam maiores dificuldades desde 
logo as relativas ao enquadramento dos 
actores não estatais. As violações “clás-
sicas” das normas de direito humanitá-
rio, cada vez mais frequentes, são acom-
panhadas pelas insuficiências do quadro 
normativo internacional no acompanha-
mento das novas realidades tecnológi-
cas seja a agressão por via cibernética 
seja a utilização de drones para a elimi-
nação de pessoas e a destruição de bens 
ou o aparecimento de robots assassinos 

(killer robots como lethal autonomous 
weapons). Em contraponto a esta situ-
ação, vários Estados atribuíram-se uma 
competência penal universal para jul-
gar as violações do direito humanitário 
ao mesmo tempo que o Tribunal Penal 
Internacional tem desenvolvido uma ju-
risprudência ambiciosa no que respeita 
aos diversos tipos penais que integram o 
Estatuto de Roma. Esta magna carta re-
cebeu recentemente o tipo penal do cri-
me de agressão estando em curso tenta-
tivas de codificação de um novo tipo de 
crime para tutela de danos ambientais.
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O presente curso pretende colma-

tar uma lacuna formativa de juristas, di-

plomatas, técnicos de Organizações Não 

Governamentais, militares e forças po-

liciais que participam em missões inter-

nacionais em zonas de conflito armado. 

Também os jornalistas, os técnicos de 

protecção civil e os membros de equipas 

de socorro que acompanhem situações 

de conflito armado poderão beneficiar da 

formação fornecida pelo Curso. 

Os vários módulos do curso percor-

rem os elementos clássicos relativos ao 

sistema da Carta das Nações Unidas em 

matéria de uso da força (definição de 

agressão, legítima defesa, actuação ao 

abrigo do capítulo VII da Carta,…); o esta-

do da arte em matéria de direito interna-

cional humanitário (regime das Conven-

ções de Genebra: conflitos internacionais, 

pessoas e bens protegidos, combatentes 

regulares e irregulares); os mecanismos 

de aplicação de sanções disciplinares e 

penais pela violação do direito humani-

tário (competência dos tribunais portu-

gueses e do Tribunal Penal Internacional, 

tipos penais e disciplinares relevantes); os 

regimes jurídicos internacionais para de-

terminadas armas (minas, munições em 

cluster, drones, robots); e a jurisprudên-

cia do Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem relativa aos conflitos armados. 

O Curso integra três mesas redondas 

que permitirão partilhar a experiência de 

diversos operacionais em missões onde o 

direito humanitário tem um papel funda-

mental: Afeganistão, combate à pirataria 

e operações no Mediterrâneo para miti-

gar os efeitos da crise dos refugiados. 

O Curso termina com uma simulação 

de uma situação de conflito armado en-
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volvendo a violação de normas de Direito 

internacional Humanitário, com a resolu-

ção de um caso prático (por grupos de 10 

alunos acompanhados por docentes da Fa-

culdade de Direito de Lisboa, com distribui-

ção de papéis e a obrigação de chegar uma 

uma solução negociada ou “judicializada”). 

...
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2º SEMESTRE DE 2022/2023

Horário:
Aulas às segundas-feiras, 18h00/19h30 – 19h45/21h15 

Coordenação científica:
Rui Guerra da Fonseca e Mário João de Brito Fernandes 

Coordenação:
ICJP – Rui Guerra da Fonseca, Mário João de Brito Fernandes e João Tiago Silveira 
IE – Nuno Cunha Rodrigues 
IDN – Marco Capitão Ferreira e Alberto Marinheiro 

Parceria:
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, FDL 
Instituto de Direito Europeu, FDL 
Instituto de Defesa Nacional 

Ficha técnica
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IV edição do Curso de

Técnicas de negociação em contexto jurídico   

O jurista é também um negociador 

mas nem sempre se sabe servir das fer-

ramentas mais adequadas à negociação. 

E as Faculdades de Direito, pelo menos 

em Portugal, ao contrário do que acon-

tece noutros Estados-membros da União 

Europeia e, com maior tradição, nos pa-

íses anglo-saxónicos, não têm devotado 

atenção ao ensino de técnicas negociais 

a utilizar em ambiente jurídico. 

Este curso procura colmatar esta la-

cuna e fornecer aos juristas, mas também 

a todos os que têm de conviver com juris-

tas em ambientes jurídicos multidiscipli-

nares, as ferramentas necessárias para o 

conhecimento e controlo das situações e 

etapas negociais, bem como a comunica-

ção pública de informação jurídica. 

O curso tem por destinatários ju-

ristas e não juristas que queiram aper-

feiçoar os conhecimentos relativos ao 

desenrolar dos processos negociais e as 

técnicas que lhes são inerentes. Serão 

abordadas numa perspectiva teórica e 

prática as negociações no sector públi-

co, no sector privado, no âmbito inter-

no, no âmbito internacional e no seio da 

União Europeia.

O fenómeno negocial pode ser en-

carado a partir de diversas perspectivas 

e ramos do saber e todas elas contri-

buem para iluminar as dinâmicas nego-

ciais, permitindo identificar as diversas 

fases da negociação, as técnicas nego-
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ciais e os momentos ideais para reforçar 

posições negociais. 

O curso de técnicas de negociação 
em contexto jurídico faz apelo a uma 
abordagem multidisciplinar com recurso 
aos conhecimentos da psicologia, quer 
na análise dos estereótipos e preconcei-
to implícito e actuação negocial; quer na 
análise da decisão e julgamento em con-
texto de negociação (racionalidade limi-

tada, emoções e heurísticas, pistas de de-

tecção de mentira e micro-expressões); 

da teoria dos jogos; da estratégia e táctica 

militares (definição e tempo do conflito, 

meios de combate, análise de um caso 

prático); das situações de negociação 

com tomada de reféns e da organização e 

direcção de reuniões e da gestão de equi-

pas multidisciplinares.

Uma segunda parte do curso procu-

ra fornecer e aperfeiçoar as técnicas ao 

dispor do negociador, com módulos dedi-

cados à retórica e à argumentação; à ora-

tória e ao trabalhar da voz; à encenação 

e dramatização de textos que configurem 

situações de negociação; à comunicação 

pública de matérias jurídicas para não 

juristas com recurso ao meio televisivo 

e aos debates públicos, com recolha de 

som e imagem das simulações.

A terceira parte do curso incluirá 

quatro módulos teórico-práticos fazen-

do o ponto da situação da metodolo-

gia e prática da negociação em sede 

de procedimento legislativo interno, 

de procedimentos concursais e no âm-

bito do Código do Procedimento Ad-

ministrativo, de negociação em sede 

contratual, de mediação laboral e ne-

gociação colectiva e da negociação de 

convenções internacionais e no âmbito 

da União Europeia.
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A quarta parte do curso procura apli-

car os conteúdos dos módulos teóricos 

multidisciplinares (primeira parte do cur-

so), as técnicas ao dispor do negociador 

(segunda parte do curso) e as aborda-

gens teórico-práticas (terceira parte do 

curso) a simulações de seis situações de 

negociação em sede de:

a) procedimento legislativo interno; 

b) procedimentos concursais; 

c) funcionamento de um órgão cole-
gial ao abrigo do Código do Proce-
dimento Administrativo;

d) uma compra e venda num sector 
económico objecto de regulação;

e) uma convenção internacional;

f) procedimento legislativo no âmbito 
da União Europeia.

...
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1º SEMESTRE DE 2022/2023 

Coordenação Científica
Mário João Brito Fernandes

Parceria
Teatro Nacional D. Maria II

Ficha técnica
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A Sociedade de Bem-Estar e a clara 
definição constitucional de tarefas fun-
damentais a prosseguir pelo Estado exige 
que as políticas públicas se norteiam pela 
ideia de promoção da felicidade, indivi-
dual ou coletiva. Não se trata, decerto, 
de um dever de assegurar níveis ou tipos 
específicos de felicidade individual ou, 
muito menos, de conceder aos indivíduos 
o direito a exigir que os poderes públicos 
o façam feliz. Mas exige-se que os vários 
poderes públicos (i.e., administração pú-
blica, tribunais e legislador) garantam o 
direito à busca da felicidade, à luz do que, 
textualmente, fazem a as constituições 
norte-americana e sul coreana.

O presente curso de aperfeiçoamen-
to pretende cruzar o saber próprio da 
ciência jurídica – em especial, do Direito 
Constitucional e da Ciência da Adminis-
tração – com outras fontes de saber cien-
tífico, com vista a avaliar em que medida 
é que o bem jurídico “felicidade” pode 

ser garantido e incrementado, através de 
políticas públicas amigas do bem-estar e 
do desenvolvimento pessoal. 

Para além disso, o curso de aperfei-
çoamento visa ainda contribuir para que 
cada participante possa utilizar os ensina-
mentos transversais transmitidos por cada 
especialista, de modo a percorrer um ca-
minho individual de identificação das prio-
ridades pessoais e de busca daquilo que a 
escola epicurista designava pela soma de 
um estado de ausência de sofrimento (ou 
“aponia”) a um grau ótimo de imperturba-
bilidade e pacificação do espírito (ou “ata-
raxia”). Pretende-se, portanto, contribuir 
para afastar o estigma que SÉNECA tão 
oportunamente denunciava: “Na vida, é a 
felicidade que todos os homens querem; 
mas, quando se trata de ver com clareza o 
que faz a vida feliz, há sempre uma neblina 
que se lhes depara”.

Para tal, o curso assenta em 15 Li-
ções lecionadas por especialistas diversi-

II Curso de aperfeiçoamento em

Direito da Felicidade - “Como ser feliz em 15 lições”   
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ficados de reputado currículo profissional 
e académicos, que serão sempre acom-
panhados pela Coordenação Científica, 
de modo a assegurar o cruzamento en-
tre a Ciência Jurídica e as especialidades 
científicas abordadas por cada um deles. 
Uma das lições corresponderá a um Labo-
ratório de Expressão Dramática e Corpo-
ral, lecionado por uma atriz e professora 
de arte e expressão dramática de enorme 
experiência, que incidirá sobre a relação 
entre a felicidade e a capacidade de ex-
pressão de emoções.

Enfim, «Como Ser Feliz em 13 Lições» 
visa recorrer a uma metodologia trans-
versal de saberes científicos e práticos, 
demonstrando que o Direito é feito pelo 
ser humano, mas também para o ser hu-
mano. Torna-se, assim, num método de 
aprendizagem fundamental para aqueles 
que planeiam, avaliam, decidem e execu-
tam políticas públicas – em áreas tão dis-
tintas como a saúde, a educação, a cultu-
ra, a economia, a justiça –, pois facilitará 

monitorizar de que modo é que a inter-
venção governativa e administrativa pode 
contribuir para a plena efetivação de uma 
sociedade de bem-estar, de progresso e 
de tranquilidade (pública e individual).

Destinatários:

- Dirigentes e técnicos superiores 
da administração pública especializados 
em políticas públicas setoriais

- Juristas

- Magistrados

- Investigadores em Ciências Jurí-
dicas, Ciências da Administração Pública, 
em Filosofia, em Sociologia, em Teoria 
Polícia e em Ciências da Vida e da Saúde, 

Regime de Conferências:

-  Regime de seminários temáticos

-  Dois seminários de 1h30 por dia

-  Dois dias de seminários por semana

-  Horário pós-laboral
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-  Regime presencial

-  Possibilidade de assistência a dis-
tância (por “Zoom”)

 Regime de Laboratório de:

-  Regime de aula prática

Expressão Dramática e:

-  Lecionação por professora de 
arte e expressão dramática

Corporal:

-  Duração de 3 horas

Programa Provisório:

-  Felicidade e Direito

-  Felicidade e Política

-  Felicidade e Fiscalidade

-  Felicidade e Desburocratização

-  Felicidade e Tribunais

-  Felicidade e Prisões

-  Felicidade e Economia

-  Felicidade e Trabalho

-  Laboratório de Expressão Dramá-
tica e Corporal

-  Felicidade e Religião

-  Felicidade e Saúde

-  Felicidade e Sexualidade

-  Felicidade e Música

-  Felicidade e Cultura

-  Felicidade e Humor

...
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2.º SEMESTRE DE 2022/2023 (ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2023)  

Duração

1 mês

Coordenação Científica

Miguel Prata Roque

Ficha técnica
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Na sequência da insuficiência de 

um modelo económico liberal assente 

na ausência total de regulação ou em 

sistemas exclusivos de autorregulação, 

os ordenamentos jurídicos europeus 

apostaram na criação de novas entida-

des independentes do Governo (à ima-

gem das “agencies” norteamericanas), 

com o objetivo de garantir a livre e leal 

concorrência, bem como a observância 

do Direito vigente. A crise económico-

-financeira de 2008-2009 veio acentuar 

este aumento de poderes das entidades 

reguladoras (generalistas e setoriais).

Mais do que isso, em grande parte 

por força de uma legislação europeia 

deveras incrementalista, os agentes 

económicos, as empresas e os juristas 

deparam-se com uma verdadeira hiper-

-regulamentação, em primeiro lugar, 

das empresas reguladas e, posterior-

mente, da generalidade das empresas, 

por força do estabelecimento de regras 

de âmbito geral destinadas à prevenção 

do branqueamento de capitais, bem 

como destinadas à proteção dos dados 

pessoais. Isto significa que, hoje, quem 

exercer funções diretivas ou de chefia 

técnicas nas empresas reguladas en-

frenta um manancial de legislação, de 

informação e de procedimentos quo-

tidianos que asseguram, não só a boa 

governação (“corporate governance”), 

mas também o cumprimento escrupu-

II Curso de pós-graduado em

Corporate Governance, Compliance  
e Supervisão Pública  
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loso de todas essas exigências de fonte 

normativa (“compliance”).

O Curso de “Corporate Governan-

ce”, “Compliance” e de Supervisão Pú-

blica destina-se, assim, a contribuir para 

a formação e preparação dos agentes 

económicos para estas tarefas essen-

ciais à governação interna das empre-

sas. Mais visa detetar, avaliar e propor 

os mecanismos e os procedimentos 

mais adequados a garantir essa “com-

pliance”, do modo mais eficaz, eficiente 

e com o menor uso possível de recursos 

internos e externos.

O presente curso destina-se a res-

ponder às exigências concretas desses 

agentes económicos, através de aulas le-

cionadas por especialistas de reconheci-

do mérito profissional e científico e visam 

esclarecer temas tão essenciais como: 

a) o regime de idoneidade dos dirigen-

tes de sociedades reguladas; b) os deve-

res (e seus limites) de comunicação e de 

prestação de informações às entidades 

reguladoras; c) a organização dos proce-

dimentos internos de “compliance”; d) o 

regime das sanções contraordenacionais 

e administrativas; e) procedimentos de 

prevenção do branqueamento de capi-

tais; e f) arquitetura de gestão de dados 

empresariais e pessoais.

Destinatários:

- Dirigentes e técnicos superiores 

especializados de empresas regu-

ladas (i.e., departamentos de apoio 

aos conselhso de administração; 

departamentos de “compliance”; 

departamentos financeiros)

- Dirigentes e técnicos superiores 

das entidades de supervisão e 

de regulação
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- Juristas

- Economistas

- Revisores oficiais de contas

- Contabilistas

Regime de Conferências:

- Regime de seminários temáticos

- Dois seminários de 1h30 por dia

- Dois dias de seminários por semana

- Horário pós-laboral

- Possibilidade de assistência a dis-

tância (por “Zoom”)

...
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1.º SEMESTRE DE 2021/2022 (ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022) 

Duração

2 meses

Coordenação Científica

Miguel Prata Roque, Helena Morão, Inês Ferreira Leite, Pedro Subtil

Assessoria Científica

José Maria Cortes, Nuno Igrejas Matos

Parcerias:

ICJP/IDPCC, IDPCC/CIDPCC, EY

Ficha técnica
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A Administração Pública, incluindo o 

Estado, as autarquias locais e outras enti-

dades dotadas de personalidade jurídica 

pública é, no seu conjunto, o maior em-

pregador nacional, abrangendo hoje mais 

de 740.000 pessoas.

No entanto, os trabalhadores que 

exercem funções públicas não são um 

grupo homogéneo, incluindo diferentes 

carreiras (gerais ou especiais), diferentes 

modalidades e tipos de vínculos de em-

prego público (contrato de trabalho em 

funções públicas, nomeação e comissão 

de serviço) e até trabalhadores com con-

trato individual de trabalho.

O Direito do emprego público, nas 

suas várias dimensões, é, por isso, uma 

matéria não só de inegável utilidade prá-

tica, mas também com relevante interes-

se científico, uma vez que constitui um 

ramo autónomo do Direito Administrati-

vo especial, com regras próprias sujeitas 

a princípios que lhe conferem unidade in-

terna, sem prejuízo de se integrarem no 

enquadramento dogmático e sistémico 

do Direito Administrativo geral.

Assim, o curso de Direito do empre-

go público tem como objetivo o estudo 

integrado de todas as matérias que re-

gem as relações de trabalho específicas 

da Administração Pública, partindo da 

Constituição e analisando, em detalhe, a 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-

cas, designadamente: procedimento de 

recrutamento e tipos de vínculos, conte-

údo da relação jurídica de emprego públi-

co - incluindo o Sistema de Avaliação do 

Desempenho (SIADAP), a remuneração, 

evolução na carreira e prémios de de-

sempenho, o horário, duração do traba-

lho e trabalho suplementar e a matéria 

das férias, faltas e licenças, modificação 

Curso de pós-graduado de

Direito do emprego público 
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e extinção da relação jurídica de emprego 

público e exercício do poder disciplinar.

Atendendo à atualidade do tema, 

será analisado, em especial, o teletrabalho 

na Administração Pública, concretamente, 

a Lei n.º 83/2021, de 6 de dezembro, e a 

aplicação supletiva do Código do Trabalho.

O curso debruçar-se-á também so-

bre o Direito coletivo do trabalho na 

Administração Pública: estruturas de re-

presentação coletiva dos trabalhadores, 

negociação coletiva e conflitos coletivos 

de trabalho, incluindo as questões relati-

vas à greve e serviços mínimos.

As matérias da formação e planea-

mento dos recursos humanos, que assu-

mem particular importância no quadro dos 

sistemas de gestão, assim como a seleção e 

o estatuto dos dirigentes da Administração 

Pública, serão também objeto deste curso.

Além disso, será feita uma aborda-

gem aos novos modelos de organização 

administrativa e das suas implicações ao 

nível das funções públicas e das relações 

laborais na Administração Pública, num 

contexto de mudança e de inovação na 

gestão pública.

Os destinatários do curso são, desde 

logo, os trabalhadores da Administração 

Pública, em especial juristas, dirigentes 

e gestores públicos, mas também advo-

gados e outros juristas que pretendam 

aprofundar conhecimentos na área do 

emprego público e do regime jurídico 

aplicável ao exercício de funções públicas.

Número de vagas

35 participantes (admitidos segundo 

ordem de inscrição)
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Certificados e Avaliação

Será emitido um Certificado de Fre-

quência aos alunos que tenham estado 

presentes em, no mínimo, três quartos 

das sessões correspondentes ao módulo 

ou módulos em que estejam inscritos.

A emissão de um Certificado de Pós-

-Graduação depende da entrega de um 

trabalho escrito, a elaborar e a avaliar nos 

termos do Regulamento que acompanha 

este Programa. 

Inscrições

• Inscrições online até ao dia 7 de 

outubro de 2022.

• Não necessita enviar comprova-

tivo dos pagamentos multibanco 

feitos na sequência da inscrição 
online, pois eles são enviados di-
retamente 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 moda-
lidade de pagamento por transfe-
rência bancária. No caso de múlti-
plas inscrições regularizadas com 
um único pagamento, quando do 
envio do comprovativo, deverão 
ser identificadas as inscrições a 

que o mesmo diz respeito.

...
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1.º SEMESTRE DE 2022/2023

Duração

35 horas letivas, repartidas por 28 sessões (1h15) em horário pós-laboral, de 11 de 
outubro a 6 de de-zembro de 2022, às 3.as feiras e às 5.as feiras entre as 18h15 – 
19h30 e as 19h45 – 21h00 

As sessões serão realizadas por videoconferência, à exceção da sessão de abertura 
(dia 11 de outubro de 2022) que será presencial, caso a evolução da pandemia o 
permita, na Faculdade de Direito da Uni-versidade de Lisboa.

Propina

1.000,00 €

Coordenadora:

Alexandra Leitão

Ficha técnica
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Curso sobre

Certificação de Encarregados de Proteção de Dados  
(setor privado e setor público)

Descrição:

O presente curso – que é um cur-
so único no panorama nacional – tem 
por objetivo fornecer as ferramentas, 
avaliar e certificar as competências ne-
cessárias para o exercício das funções 
de Encarregado e Proteção de Dados à 
luz do Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD). Ainda que também 
cubra o respetivo enquadramento teó-
rico, o que o distingue é uma compo-
nente prática e de capacitação para a 
resolução de problemas concretos le-
vantados pelo RGPD.

Para o efeito, está dividido em 
cinco módulos: (i) Enquadramento e 
interpretação do RGPD; (ii) Desenvol-
vimento de um modelo de governação 
de proteção de dados; (iii) Resolução 
de problemas e questões técnicas re-
lacionadas com a segurança de dados 
pessoais; (iv) Transferências interna-

cionais de dados; (v) Implementação 
de mecanismos de compliance. 

Antes do início do curso, serão dis-
tribuídos materiais que permitirão aos 
formandos preparar as sessões e a ava-
liação com antecedência e na medida 
das suas disponibilidades. Imediatamen-
te a seguir a cada módulo haverá avalia-
ções intercalares, havendo também um 
exame final. A aprovação com êxito em 
todas as avaliações constitui requisito es-
sencial para a obtenção da certificação.

Corpo docente:

O curso é lecionado por peritos 
estrangeiros, docentes universitários 
especializados em proteção de dados, 
membros da Comissão Nacional de Pro-
teção de Dados, membros de associa-
ções de Encarregados de Proteção de 
Dados, advogados e engenheiros infor-
máticos com intervenção nesta área.
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Destinatários:

Trata-se de um curso de aprofunda-
mento e certificação destinado especi-
ficamente a Encarregados de Proteção 
de Dados que já exerçam essas funções 
mas careçam de formação adicional ou 
que vão iniciar essas funções, mas que 
também tem interesse para advogados, 

quadros de empresas do setor privado, 
dirigentes e técnicos superiores da ad-
ministração pública com responsabili-
dades ou interesse nesta matéria ou 
que pretendam reunir conhecimentos 
que lhes permitam vir a exercer no fu-
turo as funções de Encarregado de Pro-

teção de Dados.

1.º E 2.º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação Científica
Domingos Soares Farinho e Tiago Fidalgo de Freitas

Parceria
European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC) da Universidade de Maastricht

Ficha técnica
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III Curso Pós-Graduado de

Proteção de Dados, Segurança Digital e Compliance 

Descrição:

O presente curso visa a aquisição de 
conhecimentos e a certificação científica 
nas diversas matérias relativas à proteção 
de dados e à segurança digital. Pretende-
-se habilitar os profissionais, de entidades 
públicas e privadas, que, no âmbito das 
respetivas funções, tenham de lidar com a 
aplicação do quadro normativo referente a 
estes domínios. O curso compõe-se de qua-
tro módulos diferentes: 

1) Enquadramento e parte geral 
do Direito da Proteção de dados 
– versa sobre o âmbito de apli-
cação do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, as fontes, os 
princípios gerais e os direitos dos 
titulares dos dados;

2) Instrumentos e técnicas de gover-
nance e compliance do Direito de 
Proteção de Dados e segurança 
digital – dirige-se à formação espe-

cífica daqueles que, num contexto 
empresarial ou institucional, são 
responsáveis pela compliance do 
regime jurídico da Proteção de Da-
dos e segurança digital;

3) Regimes especiais da Proteção de 
dados – trata sobre os regimes 
especiais da proteção de dados, 
designadamente o tratamento de 
dados e acesso à informação admi-
nistrativa, o tratamento de dados 
de saúde, o tratamento de dados 
no contexto laboral ou em sede de 
contratação pública;

4) Execução e supervisão da Prote-
ção de Dados – aborda unificada-
mente os mecanismos de execu-
ção do RGPD e da supervisão por 
parte das entidades de controlo, 
especialmente no quadro das 
competências que este diploma 
lhes atribui para a efetivação de 
tais instrumentos.
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Corpo docente:

O curso é lecionado por docentes 
universitários especializados em prote-
ção de dados, membros da Comissão 
Nacional de Proteção de Dados, advoga-
dos e engenheiros informáticos com in-
tervenção nesta área.

Destinatários:

O curso tem o formato ideal para a for-
mação em matéria de proteção de dados à 

luz do RGPD e da Lei de Execução nacional. 
O seu principal público-alvo é constituí-
do por Encarregados de Proteção de Da-
dos, advogados e advogados estagiários, 
quadros de empresas do setor privado, 
dirigentes e técnicos superiores da admi-
nistração pública, qualquer que seja a res-
petiva licenciatura, bem como alunos de li-
cenciatura, mestrandos e doutorandos em 
Direito ou outras áreas.

2.º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2022/2023 

Coordenação

Domingos Soares Farinho, Francisco Paes Marques e Tiago Fidalgo de Freitas

Ficha técnica
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I Curso Pós-Graduado em 

Gestão de Contratos Públicos 
Da celebração à extinção do contrato

i) Objectivos do Curso

Abordar de forma aprofundada e in-

tegrada o que pode designar-se, de for-

ma geral, como a actividade de gestão 

dos contratos públicos. Visa-se oferecer 

uma panorâmica global sobre todos os 

aspectos do regime substantivo dos con-

tratos públicos (e administrativos), en-

globando as regras gerais previstas no 

Código dos Contratos Públicos (CCP), mas 

também alguns outros contratos espe-

cialmente relevantes (como os contratos 

de atribuição de subsídios, ou os contra-

tos no sector dos transportes), de acordo 

com as importantes alterações ao Código 

introduzidas pela Lei n.º 30/2021, de 21 

de Maio, e tendo em consideração outros 

diplomas de grande relevância (como o 

Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de Maio, 

sobre revisão extraordinária de preços). 

Por fim, e sem prejuízo de se tratar de 

um curso essencialmente a partir da pers-
pectiva do direito, está também presente 
uma dimensão interdisciplinar de gestão 
pública, em sentido mais amplo.  

ii) Destinatários preferenciais 

Juristas em todos os contextos pro-
fissionais que lidem com contratos públi-
cos (e administrativos), designadamente 
advogados/as, magistrados/as e árbitros/
as; quaisquer dirigentes e trabalhadores/
as de quaisquer entidades públicas e de 
entidades privadas que de algum modo 
estejam envolvidas na adjudicação e exe-
cução de contratos públicos, em especial 
trabalhadores/as aos/às quais sejam atri-

buídas funções de gestor/a de contrato.  

iii) Matérias a abordar

O presente curso visa fornecer aos 

participantes um panorama completo 
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sobre todos os aspectos da execução de 

contratos públicos (e administrativos), 

desde o momento da sua celebração até 

à sua extinção. 

O curso assume o propósito de abor-

dar de modo detalhado as questões de 

gestão de contrato, incluindo temas nor-

malmente não tratados de forma autóno-

ma, mas que são determinantes para uma 

boa execução contratual, que consiga sa-

tisfazer todas as necessidades de interes-

se público a que o contrato visa respon-

der, num contexto de equilíbrio adequado 

entre as posições do contraente público e 

do co-contratante. Assim, o curso versará, 

entre outros, os seguintes temas: noção 

e princípios gerais da gestão do contrato 

e gestor do contrato; validade e eficácia 

do contrato; poderes de direcção e fisca-

lização; cumprimento e incumprimento, 

incluindo sanções contratuais (tipos, limi-

tes, aplicação e meios de reacção) e exe-

cução e reposição da caução; modificação 

dos contratos; alteração de circunstâncias, 

força maior, impossibilidade de cumpri-

mento; revisão ordinária e extraordinária 

de preços; cessão da posição contratual; 

subcontratação; as decisões de renova-

ção/prorrogação de contratos; resolução 

e outras formas de extinção (fundamentos 

e procedimento); dimensão financeira da 

execução contratual; execução de contra-

tos em especial; o papel das TIC na execu-

ção e gestão do contrato. 

O curso está estruturado de modo a 

fornecer uma análise sistemática e com-

pleta dos principais temas da gestão de 

contrato, sendo, por isso, particularmente 

adequado quer para quem trabalha dia-

riamente na área, quer para quem pre-

tende familiarizar-se com a mesma.  
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iv) Parcerias  

O curso será organizado em parceria 
com o Instituto dos Mercados Públicos, 
do Imobiliário e da Construção, I. P. (IM-
PIC), entidade pública que tem a seu car-
go a regulação dos sectores dos contratos 
públicos e da construção.

...



59

2.º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2022/2023 

Coordenação Científica

Miguel Assis Raimundo

Parceria

Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC)

Ficha técnica
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O Instituto de Ciências Jurídico-Po-
líticas, numa parceria renovada com o 
Instituto Europeu e com o Instituto de Di-
reito Economico, Financeiro e Fiscal, de-
senvolverá um Curso de Pós-graduação, 
composto por três módulos, que preten-
de promover o conhecimento e aprofun-
damento do Direito da contratação públi-
ca numa perspetiva transversal que cruza 
o enquadramento da matéria no Direito 
Internacional, no Direito da União euro-
peia e no Direito nacional, procurando 
estabelecer uma intersecção do Direito 
administrativo da  contratação pública, 
do Direito económico e financeiro e do 
Direito da concorrência. . O módulo I 
aborda o Direito Internacional e Direito 
da União Europeia da Contratação públi-
ca, o Módulo II o Direito administrativo 
da Contratação pública e o módulo III o 
Direito da União Europeia, Económico e 
Financeiro dos Contratos públicos

O presente curso privilegia uma abor-
dagem exaustiva de todas as temáticas do 
regime da contratação pública e do regi-
me substantivo de execução dos contra-
tos administrativos e contratos públicos, 
estando vocacionado não apenas para as 
entidades e pessoas que já estão familiari-
zados com o regime e que pretendem de-
senvolver e aprofundar os seus conheci-
mentos, como também para aquelas que 
pretendem passar a ter formação profis-
sional específica nesta área.

 A recente revisão do Código dos 
contratos públicos aprovada pela Lei n.º 
30/2021, de 21 de março introduziu ex-
tensas alterações ao CCP tendo em vista 
simplificar, desburocratizar e flexibilizar 
os procedimentos de contratação públi-
ca e o regime substantivo dos contratos 
administrativos e dos contratos públicos 
corrigindo algumas opções menos felizes 
e clarificando equívocos e aspectos ambí-

Curso Pós-Graduado de

Direito da contratação pública 
Direito Internacional e Europeu, Direito nacional e Concorrência
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guos introduzidos com a revisão do Códi-
go em 2017. Merecem especial realce ao 
nível do regime da contratação pública: os 
critérios de escolha do procedimentos de 
ajuste directo e de consulta prévia e as no-
vas situações de impedimento de entida-
des a convidar; a possibilidade de reserva 
de contratos a determinadas entidades, 
mormente, através de regras de preferên-
cia territorial para dinamização do tecido 
empresarial local; as medidas de  simplifi-
cação de  procedimentos concorrenciais; 
o restabelecimento, com clarificações, do 
modelo originário de suprimento de erros 
e omissões; admissibilidade de adjudica-
ção a propostas que violem o preço base; 
clarificações ao nível do critério de adjudi-
cação e do modelo de  análise das propos-
tas; novidades em matéria de habilitação, 
caução e celebração do contrato. 

No que concerne ao regime subs-
tantivo, será dado especial enfâse à cla-

rificação da figura do gestor do contrato, 
ao regime de modificação, de cessão da 
posição contratual, de subcontratação, 
extinção do contrato e de invalidade dos 
contratos públicos e dos contratos admi-
nistrativos, bem como ao tema, de gran-
de relevância prática, do cumprimento e 
incumprimento do contrato e previsão e 
aplicação de sanções contratuais.

A Lei n.º 30/2021, de 21 de março veio 
também aprovar um conjunto de medi-
das especiais de contratação pública para 
determinados projetos financiados ou co-
financiados por fundos europeus, de ha-
bitação e descentralização, de tecnologias 
de informação e conhecimento, de saúde 
e apoio social, de execução do Programa 
de Estabilização Económica e Social (PEES) 
e do Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR), de gestão de combustíveis no âm-
bito do Sistema de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais (SGIFR) e de bens agroalimen-
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tares. Estas medidas especiais  passam por 
submeter todos ou alguns tipos de contra-
tos públicos, consoante os casos, a proce-
dimentos simplificados de concurso público 
e concurso limitado por prévia qualificação,  
com redução dos prazos de apresentação 
das propostas e candidaturas, a procedi-
mentos de consulta prévia simplificada e de 
ajuste prévio simplificado, a que acrescem 
medidas de dispensa de fundamentação e 
de prestação de caução, regras destinadas 
a desconsiderar os impedimentos resul-
tantes de situação contributiva e tributária 
não regularizada, a redução dos prazos de 
audiência prévia e de impugnação adminis-
trativas e sujeição a uma disciplina especial 
de fiscalização prévia e de fiscalização con-
comitante pelo Tribunal de Contas.

O presente Curso visa, por conseguin-
te, permitir a abordagem e o aprofunda-
mento do regime da contratação pública 

e dos principais aspectos do regime subs-
tantivo dos contratos administrativos e 
dos contratos públicos, permitindo a sua 
compreensão no contexto internacional e 
europeu do Direito dos contratos públicos, 
bem como uma correta apreensão da sua 
dimensão financeira e económica.

O Curso Pós-graduado está especial-
mente vocacionado para profissionais do 
sector, Advogados, Magistrados, Consul-
tores jurídicos, Docentes, Investigadores, 
Estudantes e, de um modo geral, todos os 
que no sector privado ou na administração 
pública central, institucional e empresarial, 
regional e local lidam com questões relati-
vas ao Direito dos Contratos públicos.

As sessões decorrerão preferencial-
mente num modelo presencial, embora 
este possa ser complementado ou substi-
tuído por videoconferência.

...
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1.º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2022/2023 

Duração
Início a 4 de outubro de 2022. Duas sessões semanais, 3ª e 5ª feira das 18h30 às 
19h45 e das 20h00 às 21h15 

Coordenação Científica
Eduardo Paz Ferreira, Maria João Estorninho, Alexandra Leitão,  
Nuno Cunha Rodrigues e Ana Gouveia Martins

Parcerias
Instituto Europeu e IDEFF

Ficha técnica
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O Instituto de Ciências Jurídico-Políti-
cas desenvolverá, em parceria com o Con-
selho Regional da Ordem dos Advogados 
da Madeira, um Curso de Pós-graduação 
de Direito Administrativo dos Bens, estru-
turado em diversos módulos autónomos. 

O Curso pós-graduado visa proporcio-
nar conhecimentos teóricos e práticos es-
senciais para a sua formação académica e 
atividade profissional no âmbito do Direito 
administrativo dos bens, num domínio de 
importância nuclear em que a dispersão 
legislativa e a ausência de obras doutriná-
rias que sistematizem globalmente a ma-
téria suscitam sérias dificuldades de apre-
ensão do próprio quadro legal vigente, 
pelo que constitui uma disciplina em que 
a orientação do estudo se afigura essen-
cial para que os interessados em pesquisar 
e trabalhar nesta área possam estar aptos 
a lidar com as principais questões jurídicas 
suscitadas e as construções dogmáticas 

mais recentes, fornecendo-lhes um qua-
dro teórico de referência com uma forte 
componente prática.

Tendo presente que se trata do pri-
meiro curso pós-graduado neste domínio 
na Região Autónoma da Madeira, será 
privilegiada uma abordagem focada numa 
análise detalhada dos diversos regimes ju-
rídicos objeto do curso. 

O Módulo I versa sobre o regime do 
Domínio Público da Administração: Re-
gime geral: fundamento e composição; A 
Aquisição, a Titularidade e a incorporação 
de bens no domínio público: classificação 
administrativa e a afectação; a Extinção 
da dominialidade: Poderes dos titulares 
do domínio público. a proteção e a con-
servação do domínio Público; Domínio 
público regional.; Domínio Público autár-
quico; Domínio Público Hídrico (domínio 
marítimo, fluvial e lacustre);  Utilização 

Curso Pós-Graduado em

Direito administrativo dos bens (Funchal)
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do domínio público pela Administração: 
as reservas dominiais, a cedência de utili-
zação e as mutações dominiais; Utilização 
do domínio público pelos particulares: o 
uso comum ordinário, o uso comum ex-
traordinário, a utilização privativa e a ex-
ploração do domínio público.

O Módulo II concerne ao regime do 
Domínio Privado da Administração, com 
especial enfoque no Decreto legislativo 
regional n.º 7/2012/M, de 20 de abril, 
que define o “Regime Jurídico da Gestão 
dos Bens Imóveis do Domínio Privado da 
Região Autónoma da Madeira”: Conceito, 
fundamento e sua administrativização; 
Composição do domínio privado; A cons-
tituição do domínio privado: aquisição 
onerosa por vias de direito privado e por 
vias de Direito público, aquisição gratuita, 
arrendamento, locação financeira, per-
muta e a desafectação.; a Gestão e a Ad-
ministração do domínio privado: cedên-

cia de utilização, arrendamento de bens 
imóveis, direito de superfície e casas de 
função e administração do domínio priva-
do; Modos de extinção;  Procedimentos 
de alienação de bens do domínio privado: 
hasta pública, negociação e ajuste direc-
to. Em especial, 

O Módulo III trata do Regime da Ex-
propriações, Restrições de utilidade pú-
blica e Servidões administrativas: conceito 
de expropriação e as políticas de solos e de 
urbanismo; objeto da expropriação; limites 
ao exercício do poder expropriativo; a rela-
ção jurídica expropriativa; o procedimento 
administrativo expropriativo; o processo 
judicial; a justa indemnização; direito de re-
versão; conceito, figuras afins e modos de 
constituição das servidões administrativas, 
restrições de utilidade pública; indemniza-

ção pela constituição de servidões admi-

nistrativas e restrições de utilidade pública.
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O Curso Pós-graduado está especial-

mente vocacionado para profissionais do 

sector, Advogados, Magistrados, Consulto-

res jurídicos, Investigadores, Estudantes e, 

de um modo geral, todos os que no sector 

privado ou na administração pública regio-

nal, autárquica, institucional e empresa-

rial, lidam com questões relativas ao Direi-

to administrativo dos bens.

Objectivo: 

Análise do Regime do domínio públi-

co em geral (Módulo I), Regime do domí-

nio público hídrico (Módulo II), Regime 

do domínio privado (Módulo III) Regime 

das expropriações e regime das servidões 

administrativas e restrições de utilidade 

pública (módulo IV).

...
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1.º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2022/2023 

Duração
Sistema de módulos autónomos, a iniciar no 2º semestre, em março de 2023. Uma 
sessão diária semanal de 7 horas, à sexta-feira.  

Coordenação Científica
João Miranda, Ana Gouveia Martins e Jorge Pação 

Parcerias
O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados

Ficha técnica
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As concessões de obras e serviços 

públicos foram desde a sua origem e dis-

seminação um instrumento fundamental 

de desenvolvimento dos Estados, permi-

tindo a captação de capitais privados e o 

dinamismo da iniciativa privada para a con-

cretização de grandes projetos públicos. A 

sua relevância atravessou, ainda que com 

modulações, vários contextos históricos, 

políticos e ideológicos. As concessões viabi-

lizaram não apenas a infraestruturação dos 

países em áreas tão relevantes como as das 

vias de comunicação rodoviária e ferroviá-

ria, transportes marítimos ou terrestres e 

portos, mas também a disponibilização às 

comunidades de serviços públicos essen-

ciais que reclamam grandes investimentos, 

como sucede no setor da água e da energia, 

ou, mais recentemente, no setor da saúde. 

Apesar de na história recente no 

nosso país se ter esfriado o entusiasmo 

com o instrumento concessório por força 

do descontentamento público em torno 

de algumas Parcerias Público-Privadas 

(PPPs), a verdade é que as concessões são 

um instrumento de futuro, incontornável 

quando se perspetivam novos grandes 

projetos para o país, e que terão um papel 

muito relevante num contexto em que se 

consolide a recuperação da economia na-

cional. São também um instrumento que 

está a despertar o interesse no âmbito dos 

processos de transformação e desenvol-

vimento das economias de alguns países 

africanos de língua portuguesa particular-

mente em Angola e em Cabo Verde. 

Curso Pós-Graduado de

Direito das Concessões e  
Parcerias Público-privadas (PPP)
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Contudo, e a experiência recente de-

monstra isso mesmo, as concessões podem 

ser vantajosas ou desvantajosas para o inte-

resse público consoante a forma como são 

concebidas, planeadas, negociadas e rene-

gociadas, assumindo neste plano crucial im-

portância a temática da correta e equilibra-

da alocação de riscos entre as partes.

O curso Pós-graduado visa assim for-

mar ou atualizar profissionais do direito, 

do setor financeiro, técnicos das entida-

des concedentes ou concessionárias e ou-

tros interessados, nas temáticas jurídicas 

que se prendem com a conceção, plane-

amento e financiamento das concessões, 

incluindo as instituídas através de parce-

rias público-privadas, os procedimentos 

de seleção das entidades concessionárias 

e a negociação, renegociação e modifica-

ção dos contratos de concessão de obras 

e serviços públicos e figuras afins. 

O curso terá uma forte componente 

prática orientada para os profissionais das 

áreas relevantes do ciclo de vida das con-

cessões. Por isso mesmo, não obstante ser 

um curso jurídico, não deixará de abordar 

temáticas de pendor financeiro, como, por 

exemplo a do papel do caso base nos pro-

cessos de reequilíbrio financeiro dos con-

tratos ou a dos constrangimentos às rene-

gociações contratuais em cenário de project 

finance, para dar dois exemplos marcantes. 

O curso será ministrado não apenas 

por professores de direito e por advogados 

ou consultores especializados na matéria, 

mas também por responsáveis e técnicos 

especializados de entidades públicas com 

competências e experiência na estrutura-

ção e controlo de concessões e PPPs e de 

entidades do setor financeiro de modo a 

garantir a sua integral componente prá-

tica, conciliada com a sua dimensão teó-
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rica. O curso é estruturado num sistema 

de módulos com 3 horas semanais, com 

algumas conferências e mesas redondas, 

privilegiando-se um modelo assente numa 

abordagem prática dos problemas e parti-

cipação ativa dos formandos, bem como no 

confronto e debate crítico de ideias.

O Curso Pós-graduado está espe-

cialmente vocacionado para profissio-

nais do sector, Advogados, Consultores 

jurídicos, Docentes, Investigadores, Es-

tudantes e, de um modo geral, todos 

os que no sector privado ou na admi-

nistração pública central, institucional e 

empresarial, regional e local lidam com 

questões relativas ao Direito das conces-

sões e pretendem um conhecimento de-

talhado e operativo do mesmo.

...
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2º SEMESTRE DE 2022/2023  

Duração
3 meses com início em março de 2023 e termo em final de maio de 2023 
Duas sessões semanais, às sextas-feiras, das 18h30 às 19h45 e das 20h00 às 21h15

Coordenação científica
Ana Gouveia Martins e Mark Kirkby

Ficha técnica
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Curso Pós-Graduado de

Direito administrativo dos bens (Lisboa) 

O Instituto de Ciências Jurídico-Políti-
cas desenvolverá um Curso pós-graduado 
de Direito Administrativo dos Bens, estru-
turado em diversos módulos autónomos. 

O Curso pós-graduado visa proporcio-
nar conhecimentos teóricos e práticos es-
senciais para a sua formação académica e 
atividade profissional no âmbito do Direito 
Administrativo dos Bens, num domínio de 
importância nuclear em que a dispersão 
legislativa e a ausência de obras doutriná-
rias que sistematizem globalmente a ma-
téria suscitam sérias dificuldades de apre-
ensão do próprio quadro legal vigente, 
pelo que constitui uma disciplina em que 
a orientação do estudo se afigura essen-
cial para que os interessados em pesquisar 
e trabalhar nesta área possam estar aptos 
a lidar com as principais questões jurídicas 
suscitadas e as construções dogmáticas 
mais recentes, fornecendo-lhes um qua-
dro teórico de referência com uma forte 
componente prática.

Tendo presente que se trata do segun-
do curso pós-graduado neste domínio na 
Faculdade de Direito de Lisboa e sem pa-
ralelo no país, será privilegiada uma abor-
dagem focada numa análise detalhada dos 
diversos regimes jurídicos objeto do curso. 

O Módulo I versa sobre o regime do 
Domínio Público da Administração - re-
gime geral: fundamento, composição; 
classificação e titularidade do domínio 
público; início e cessação da dominiali-
dade; utilização do domínio público pela 
administração e pelos particulares. 

Em razão da sua importância, proceder-
-se-á a uma análise específica de regimes 
especiais do Domínio Público da Administra-
ção: Domínio Público Autárquico, Domínio 
Público Hídrico (domínio marítimo, fluvial e 
lacustre) e Domínio Público Infraestrutural. 

O Módulo II concerne ao regime do 
Domínio Privado da Administração: con-
ceito, fundamento e sua administrativi-
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2º SEMESTRE DE 2022/2023 (março a maio) 

Coordenação científica:
João Miranda, Ana Gouveia Martins e Dr. Jorge Pação 

Ficha técnica

zação; composição do domínio privado; 
constituição do domínio privado; gestão 
e administração do domínio privado.

O Módulo III trata do Regime da Ex-
propriações, restrições de utilidade pública 
e servidões administrativas: conceito de 
expropriação e as políticas de solos e de 
urbanismo; objeto da expropriação; limites 
ao exercício do poder expropriativo; a rela-
ção jurídica expropriativa; o procedimento 
administrativo expropriativo; o processo 
judicial; a justa indemnização; direito de re-
versão; conceito, figuras afins e modos de 

constituição das servidões administrativas, 
restrições de utilidade pública; indemniza-
ção pela constituição de servidões adminis-
trativas e restrições de utilidade pública.

O Curso Pós-graduado está especial-
mente vocacionado para profissionais do 
sector, Advogados, Magistrados, Consul-
tores jurídicos, Investigadores, Estudan-
tes e, de um modo geral, todos os que 
no sector privado ou na administração 
pública regional, autárquica, institucional 
e empresarial, lidam com questões rela-
tivas ao Direito Administrativo dos Bens.
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Curso Pós-Graduado em 
Direito do Clima

A organização pioneira de um Cur-

so de Pós-Graduação de Direito do Clima 

procura afirmar o estudo do problema da 

política climática a partir de uma perspeti-

va jurídica, mas sem descurar as interpe-

netrações com outros domínios do saber.

Entre as diversas temáticas a abordar 

contam-se a fixação das opções quanto 

à implementação de políticas públicas e 

de estratégias climáticas, o estabeleci-

mento do nível adequado de intervenção 

das entidades administrativas e da esca-

la (internacional, nacional ou local) para 

a promoção de medidas de adaptação 

às alterações climáticas, a definição dos 

programas, planos ou de instrumentos 

jurídicos destinados a promover a sus-

tentabilidade ambiental, nomeadamente 

ao nível do espaço urbano, da gestão de 

zonas costeiras e dos recursos hídricos em 

geral, bem como da recuperação de áreas 

mais sensíveis, a escolha de estratégias de 

gestão e de redução de riscos e identifica-

ção de formas de cooperação entre par-

ceiros públicos e privados, a avaliação ex 

ante e ex post de diferentes estratégias de 

adaptação às alterações climáticas, bem 

como a identificação das implicações das 

medidas climáticas ao nível do acesso a re-

cursos, de equidade, de desenvolvimento 

sustentável e de aproveitamento racional 

dos recursos naturais.
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Os temas abordados no presente 

curso beneficiam também da circunstân-

cia de a União Europeia ter assumido um 

papel dianteiro com a aprovação do Pacto 

Ecológico Europeu (Green Deal) e de ter 

sido recentemente aprovada pela Assem-

bleia da República a Lei de Bases do Clima 

(Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro).

A realização do curso procura pro-

mover um diálogo interdisciplinar sobre 

a temática da política climática, sendo, 

por isso, dirigida um largo espetro de in-

teressados e não apenas a juristas.

1º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação científica

Vasco Pereira da Silva e João Miranda

Ficha técnica
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No ano letivo de 2020/2021, o Insti-
tuto de Ciências Jurídico-Políticas retomou 
a realização de um curso de pós-gradua-
ção de Direito do Urbanismo, que conhe-
cera elevado êxito em edições anteriores 
realizadas em 2014 e 2015, voltando a 
organizar, em parceria com a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Algarve, tal curso, mas agora também 
alargado às temáticas conexas do Direito 
do Turismo, que terá lugar na sede daque-
la entidade pública em Faro. 

Considerando a adesão que mere-
ceu o curso de pós-graduação, promove-
-se no ano letivo de 2022/2023 uma nova 
edição que mantém a combinação das 
matérias de Direito do Urbanismo com as 
de Direito do Turismo.

Neste Curso abordam-se as matérias 
centrais do Direito do Urbanismo, com 
sessões que percorrem o regime dos so-
los, o planeamento, o regime das opera-
ções urbanísticas e os seus procedimen-

tos, a reabilitação urbana, o fenómeno da 
contratualização associada ao urbanismo, 
as formas de reação face a ilegalidades 
urbanísticas e as modalidades de respon-
sabilidade dos atores públicos e privados 
pela realização de operações urbanísticas.

Mas, considerando o desenvolvimen-
to que o setor do turismo tem conhecido 
no decurso dos últimos anos e a sua re-
levância para o desenvolvimento econó-
mico da região do Algarve, o Curso abarca 
igualmente matérias ligadas ao Direito do 
Turismo que se interseccionam com o Di-
reito do Urbanismo, como se verifica com 
o controlo prévio da instalação de empre-
endimentos turísticos, a renovação, rees-
truturação e regularização destes empre-
endimentos, bem como com o fenómeno 
do turismo residencial e do alojamento lo-
cal, que tem reflexos também no mercado 
imobiliário para a habitação. Tendo ainda 
em conta a relevância que as questões ha-
bitacionais têm conhecido no decurso dos 
últimos anos e a sua repercussão no de-

Curso Pós-Graduado em 
Direito do Urbanismo e do Turismo 
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senvolvimento económico da região do Al-
garve, bem como o impacto da Lei de Ba-
ses da Habitação, recentemente aprovada 
pela Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro, o 
curso abarca igualmente matérias ligadas 
ao Direito da Habitação.

O curso é destinado a Advogados, 
Magistrados, Juristas que prestam ser-
viços a entidades ligadas aos setores da 

construção, do imobiliário e do turismo, 
Arquitetos, Engenheiros que trabalhem 
no setor, Dirigentes e Trabalhadores de 
entidades públicas com funções nas áreas 
do urbanismo e do turismo e também a 
Recém-licenciados que pretendam apos-
tar num domínio promissor do Direito 
Público, com crescente relevância na vida 
das pessoas e das empresas.

1º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação científica
Claudio Monteiro, João Miranda e Diogo Calado

Parcerias
CCDR Algarve

Ficha técnica
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Curso Pós-Graduado em 
Direito dos Resíduos

Retomando uma iniciativa que se reali-
zou com pleno êxito em 2013, o Instituto de 
Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa promove 
em 2022/2023 a segunda edição do curso 
de pós-graduado de Direito dos Resíduos, 
dando assim tradução ao crescente interes-
se que estas matérias, juntamente com as de 
Direito da Água, revestem presentemente.

Responde-se, deste modo, ao crescen-
te interesse jurídico-prático desta temática 
e às necessidades formativas geradas pela 
necessidade de conhecimento dos aspetos 
fundamentais do regime jurídico geral dos 
resíduos, constante do Decreto-Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro.

Acresce que o setor dos resíduos 
atravessa uma fase de grande dinamis-
mo, mas enfrenta igualmente algumas 
incertezas, que se refletem no plano do 
Direito, em particular do Direito Público. 

Por um lado, são de realçar as novas 
problemáticas associadas à concretização 

dos objetivos traçados pelo Governo para 
o setor no que toca, nomeadamente, à 
prevenção da produção de resíduos e ao 
estabelecimento de metas de preparação 
para reutilização, reciclagem e outras for-
mas de valorização de resíduos.

Por outro lado, o tema dos resídu-
os afigura-se essencial para assegurar 
a transição ecológica e a promoção de 
uma economia circular. 

Com um programa variado, focado 
nas diferentes tipologias de resíduos e nos 
diversos domínios em que as questões as-
sociadas à produção, gestão e valorização 
dos resíduos mais dúvidas têm colocado, e 
conciliando os planos jurídico e económico, 
este curso vai ao encontro das necessida-
des de formação contínua e de atualização 
permanente de todos os profissionais que 
lidam com estas temáticas, sejam eles do 
setor público ou do setor privado.

O Curso de Pós-Graduação é espe-
cialmente vocacionado para:
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-  Advogados que pretendam elevar 
o valor acrescentado dos serviços 
que prestam aos seus clientes com 
conhecimentos aprofundados numa 
área especial do Direito do Ambien-
te, como é o Direito dos Resíduos;

-  Quadros técnicos, juristas ou com 
outra formação académica, que 
queiram melhorar a qualidade de 
apoio que prestam a empresas liga-
das ao setor dos resíduos;

-  Dirigentes e trabalhadores de enti-
dades públicas que desempenhem 

funções no domínio dos resíduos;

-  Recém-licenciados que pretendam 
fazer uma aposta de especialização 
numa área com uma crescente rele-
vância na economia portuguesa.

Apoiado num corpo docente multi-
disciplinar com reconhecidas valências 
técnicas de âmbito académico e profis-
sional, este curso adota um modelo de 
lecionação altamente vocacionado para 
a participação ativa dos alunos e para 
um ensino que privilegia uma aborda-
gem prática das questões.

2º SEMESTRE DE 2022/2023 

Coordenação científica:
João Miranda, Rui Cunha Marques, Mark Kirkby e Ana Luísa Guimarães

Ficha técnica
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As estatísticas anuais publicadas 
pelo Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais e pela Direção-
-Geral de Política de Justiça do Ministé-
rio da Justiça confirmam a tendência de 
crescimento constante da litigância na 
jurisdição administrativa e fiscal, acom-
panhada pelo aumento do número de 
profissionais e especialistas dedicados ao 
Direito Administrativo e ao Direito Tribu-
tário. Não é por isso de espantar que, nos 
últimos anos, o poder político tenha re-
velado uma crescente e contínua aposta 
na formação de magistrados nas áreas do 
Contencioso Administrativo e Tributário, 
como o confirma a abertura com uma 
regularidade anual desde 2018 dos con-
cursos de ingresso e cursos no CEJ para o 
preenchimento de vagas na magistratura 
dos tribunais administrativos e fiscais.

As recentes intervenções legislativas 
nos domínios do Direito Administrativo e 

do Direito Tributário evidenciam, por sua 

vez, a necessidade permanente de todos 

os operadores jurídicos na atualização 

dos seus conhecimentos nestas áreas, 

valendo a pena destacar, entre outras, as 

reformas do IRC e do IRS (2014), a apro-

vação e entrada em vigor de um novo 

Código do Procedimento Administrativo 

(2015), a revisão do Código dos Contratos 

Públicos (2017), a aprovação da Portaria 

n.º 380/2017, de 19 de dezembro, relati-

va à tramitação eletrónica dos processos 

da jurisdição administrativa e fiscal ou da 

Lei n.º 91/2019, de 4 de setembro, que 

estabelece o regime da resolução dos 

conflitos de jurisdição entre os tribunais 

judiciais e os tribunais administrativos e 

fiscais, regulando a composição, a compe-

tência, o funcionamento e o processo pe-

rante o Tribunal de Conflitos, bem como 

as reformas do ETAF e do CPTA (2019) 

Curso Pós-Graduado em 
Teoria e Prática de  
Contencioso Administrativo e Tributário
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com soluções inovadoras ao nível da or-
ganização e especialização dos tribunais 
administrativos e fiscais e ainda ao nível 
do funcionamento da arbitragem admi-
nistrativa e tributária.

Este conjunto de circunstâncias dá 
o mote para que o Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas e o Instituto de Direito 
Económico, Financeiro e Fiscal da Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa 
organizem, em cooperação, a VII edição 
do Curso de Pós-Graduação em Teoria e 
Prática de Contencioso Administrativo e 
Tributário, colhendo os frutos muito po-
sitivos do Curso Intensivo e dos I, II, III e 
IV Cursos de Pós-Graduação já realizados 
nos quatro anos anteriores.

Destinado a Advogados, Juízes, Es-
tudantes, trabalhadores do setor da Ad-
ministração Pública ou da Justiça com 
interesse particular nas áreas do Direito 
Administrativo e do Direito Tributário, o 

Curso de Pós-Graduação estrutura-se sob 

dois eixos fundamentais: (i) por um lado, 

o objetivo de estabelecer a ponte entre 

os conceitos e institutos fundamentais de 

Direito Administrativo e Direito Tributário 

substantivo com as técnicas e instrumen-

tos dos correspetivos ramos de Direito 

Processual; (ii) por outro lado, a ambição 

de aproximar os conhecimentos teóricos 

de Direito Administrativo, Direito Tributá-

rio e Teoria do Processo com os aspetos 

práticos de organização, funcionamento e 

prática processual nos Tribunais Adminis-

trativos e Fiscais.

Procurará deste modo proporcionar-

-se uma visão atual e dinâmica em torno 

da atividade administrativa e tributária e 

da jurisdição administrativa e fiscal, cali-

brada com uma visão dos meios processu-

ais adequados ao exercício e proteção dos 
direitos e interesses legalmente protegi-
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dos dos cidadãos, o que se afigura indis-
pensável para uma perceção adequada e 
equilibrada sobre a atividade dos serviços 
da justiça e da sua relevância numa socie-
dade dominada pelo conhecimento.

Para o efeito, tendo em vista o de-

bate sobre temas da maior atualidade na 

prática da Administração Pública e da Ad-

ministração Tributária, o Curso integrará, 

em cada um dos Módulos, não só uma 

particular atenção à análise crítica da ju-

risprudência dos Tribunais Administrativos 

e Fiscais, mas também a preocupação em 

habilitar os alunos à preparação de peças 

processuais, numa lógica de law in action.

...
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2º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenadores
Vasco Pereira da Silva, Clotilde Celorico Palma e João Miranda

Assessor científico
José Duarte Coimbra

Parceria

IDEFF

Ficha técnica
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O Instituto de Ciências Jurídico-

-Políticas organiza pelo quarto ano con-

secutivo um curso de pós-graduação de 

Direito do Urbanismo, agora também 

alargado às temáticas conexas do Direi-

to da Habitação, a ter lugar na Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa. 

Neste Curso abordar-se-ão as ma-

térias centrais do Direito do Urbanismo, 

com sessões que percorrem o regime 

dos solos, o planeamento, o regime das 

operações urbanísticas e os seus procedi-

mentos, a reabilitação urbana, o fenóme-

no da contratualização associada ao ur-

banismo, os regimes financeiro e fiscal do 

urbanismo e as formas de reação face a 

ilegalidades urbanísticas e o contencioso. 

Considerando, todavia, a relevân-

cia que as questões habitacionais têm 

conhecido no decurso dos últimos anos 

e a sua repercussão no desenvolvimen-

to económico das regiões de Lisboa e 

do Porto, bem como o impacto da Lei 

de Bases da Habitação, recentemente 

aprovada pela Lei n.º 83/2019, de 3 de 

setembro, o Curso abarca igualmente 

matérias ligadas ao Direito da Habitação 

que se intersecionam com o Direito do 

Urbanismo, como se verifica com a ma-

téria relativa ao turismo residencial, ao 

alojamento local, à promoção e gestão 

da habitação pública e à dinamização 

do uso efetivo da habitação, bem como 

Curso Pós-Graduado em 
Direito do Urbanismo e da Habitação
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com outras medidas com reflexos no 
mercado imobiliário para a habitação. 

O Curso de Pós-Graduação em Direi-
to do Urbanismo e da Habitação é espe-
cialmente vocacionado para os seguin-
tes interessados: 

•  Advogados que queiram ele-
var o valor acrescentado dos 
serviços que prestem aos seus 
clientes com conhecimentos 
aprofundados em Direito do Ur-
banismo e da Habitação; 

•  Juristas que pretendam melho-
rar a qualidade do apoio que 
prestam a empresas ligadas aos 
setores da construção e do imo-
biliário, bem como a associa-
ções do setor; 

•  Arquitetos, engenheiros e ou-
tros profissionais que queiram 

passar a dominar os aspetos 
fundamentais do Direito do Ur-
banismo e da Habitação;

•  Dirigentes e trabalhadores de 
entidades públicas, de municí-
pios e de empresas públicas que 
desempenhem funções ligadas 
ao ordenamento do território, 
ao urbanismo e ao imobiliário; 

•  Magistrados que pretendam 
elevar os seus conhecimentos 
em áreas que são cada vez mais 
importantes nos tribunais por-
tugueses; e 

•  Recém-licenciados que quei-
ram apostar numa área pro-
missora do Direito Público, que 
tende a ser cada vez mais rele-
vante na vida das pessoas e das 

empresas. 
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Com uma equipa de docentes que 

alia a tradição de qualidade da Faculda-

de de Direito da Universidade de Lisboa 

ao conhecimento dos problemas jurídi-

cos e práticos das atividades económi-

cas da construção, do imobiliário e da 

habitação, este é um Curso fundamen-

tal para quem pretenda ter uma visão 

completa, abrangente e exaustiva dos 

temas e problemas nestas áreas. 

...
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Não pode ser discutida a importân-
cia do Tribunal de Contas na protecção da 
legalidade financeira e na racionalização 
do modo de utilização dos recursos pú-
blicos. A gestão de meios que não per-
tencem aos decisores públicos, mas sim 
à própria comunidade a quem aqueles 
devem prestar contas, obriga a um escru-
tínio do respeito pela legalidade financei-
ra e pela garantia da economia, eficácia e 
eficiência da actividade pública.

Isso implica que é hoje simples-
mente impossível que qualquer opera-
dor público ou privado cuja actividade 
se relacione com dinheiros públicos 
exerça as suas funções sem conhecer 
com profundidade o labor jurispruden-
cial que o Tribunal de Contas tem de-
senvolvido em matérias centrais para a 
actividade pública. Tais matérias abran-
gem o cumprimento dos princípios da 
economia, eficácia e eficiência, o frac-

cionamento do objecto dos actos e con-
tratos sujeitos à sua jurisdição, a apro-
vação de prestações complementares 
em contratos públicos, a formação e 
execução de contratos de concessão e, 
ou, que configurem parcerias público-
-privadas, bem como a jurisprudência 
incidente sobre Regiões Autónomas 
e Autarquias Locais e a jurisprudência 
que efectiva a responsabilidade finan-
ceira reintegratória e sancionatória.

Na sequência do sucesso da 1.ª edi-
ção, a 2.ª edição do presente Curso de 
Especialização reúne alguns dos mais re-
putados especialistas nas matérias sobre 
as quais incide a sua jurisprudência, cujas 
valências asseguram que os participan-
tes no Curso obterão um conhecimento 
abrangente das coordenadas que o Tri-
bunal de Contas vem imprimindo para a 
racionalização da actividade pública.

Curso de especialização sobre 
Jurisprudência do Tribunal de Contas



89

NOVEMBRO DE 2022
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Curso avançado sobre 
Arbitragem administrativa 

Desde há larguíssimas décadas utili-
zada na resolução de litígios contratuais 
e de responsabilidade, a arbitragem tem 
vindo a alargar o seu âmbito de aplicação 
no domínio do Direito Administrativo por-
tuguês, sobretudo desde a aprovação do 
Código de Processo nos Tribunais Admi-
nistrativos em 2002/2004. Desde então, 
não só a prática arbitral neste domínio 
tem sofrido um progressivo desenvol-
vimento, como as sucessivas alterações 
legislativas, quer ao CPTA, quer ao Códi-
go dos Contratos Públicos, quer ainda a 
outros diplomas setoriais, têm moldado, 
ainda que nem sempre de modo total-
mente coerente, o regime regulador es-
pecífico da arbitragem administrativa.

Ao contrário do que desde 2011 su-
cede com a arbitragem tributária, porém, 
essa evolução não deu ainda lugar a um 
regime verdadeiramente autónomo de 
arbitragem, razão pela qual as arbitra-
gens administrativas continuam a ser em 
grande medida regidas pela Lei da Arbi-

tragem Voluntária, isto sem prejuízo da 
relevância crescente dos regulamentos 
dos centros de arbitragem. Nem sempre 
é isenta de dificuldades aplicativas a ar-
ticulação do regime geral da LAV com as 
regras específicas contidas no CPTA, no 
CCP, noutros diplomas setoriais e com os 
regulamentos dos centros arbitragem. 
E mesmo em setores já intensa e espe-
cialmente regulados pela lei ― como é o 
caso da arbitragem (necessária) em ma-
téria desportiva ―, há ainda e sempre 
questões por resolver.

A estes problemas de determina-
ção do regime aplicável às arbitragens 
administrativas soma-se, em qualquer 
caso, uma pulsão crescente no sentido 
de as promover, com isso se procuran-
do descongestionar os tribunais admi-
nistrativos estaduais. E os últimos anos 
revelam também uma tendência cres-
cente de interação entre a atividade dos 
tribunais arbitrais em matéria adminis-
trativa, voluntários ou necessários, ins-
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titucionalizados ou ad hoc, e a interven-
ção, recursal ou anulatória, dos tribunais 
estaduais. Todas estas razões conduzem 
a que não possa hoje dispensar-se um 
conhecimento aprofundado, simultane-
amente teórico e prático, do regime da 
arbitragem administrativa.

Destinado a advogados, juízes, ár-
bitros, peritos, trabalhadores do setor 
da Administração Pública ou da Justiça e 
estudantes com interesse particular nas 
áreas do Direito Administrativo e da Ar-
bitragem, o presente Curso procura dar 
a conhecer o essencial desse regime, nos 
seus diversos desdobramentos, contando 
para o efeito com sessões teórico-práticas 
asseguradas por académicos, advogados, 
juízes e árbitros com reconhecida experi-
ência em lides arbitrais.

A isto se alia a necessidade de a arbi-
tragem administrativa poder ser efetiva-
mente uma resposta útil, célere e que im-

porte valor acrescentado na resolução de 
litígios, tanto para as partes públicas, como 
para as partes privadas. Por essa razão, este 
curso pretende deliberadamente transmitir 
conhecimentos sobre as melhores formas 
de gerir um processo arbitral, seja do lado 
dos árbitros e de quem secretarie as arbi-
tragens, seja do lado das partes.

Programa

Introdução à arbitragem administra-
tiva: características e traços distintivos

1.ª Sessão – Âmbito da arbitragem 
administrativa (I): arbitrabilidade 
em geral

2.ª Sessão – Âmbito da arbitragem 
administrativa (II): arbitragem 
institucionalizada

3.ª Sessão – Âmbito da arbitragem 
administrativa (III): arbitragem 
pré-contratual
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4.ª Sessão - Âmbito da arbitragem 
administrativa (IV): arbitragem 
contratual

5.ª Sessão – Âmbito da arbitragem 
administrativa (V): arbitragem e 
regulação

6.ª Sessão – Âmbito da arbitragem 
administrativa (VI): arbitragem 
desportiva

7.ª Sessão – Âmbito da arbitragem 
administrativa (VII): arbitragem 
de investimento

8.ª Sessão – Convenção de arbitra-
gem: técnicas de redação, efei-
tos e vinculação dos contrainte-
ressados

9.ª Sessão – Tribunal arbitral: com-
posição, estatuto dos árbitros e 
regras de publicidade

10.ª Sessão – Processo arbitral (I): 
condução do processo

11.ª Sessão – Processo arbitral (II): 
produção de prova

12.ª Sessão – Boas práticas na arbi-
tragem (I): a gestão do processo

13.ª Sessão – Boas práticas na arbi-
tragem (II): o papel do advogado

14.ª Sessão – Impugnação da deci-
são arbitral (I): recursos 

15.ª Sessão – Decisão arbitral: equi-
dade e fundamentação (com aná-
lise de decisões) 

16.ª Sessão – Impugnação da deci-
são arbitral (II): ação de anulação 
(com análise de jurisprudência 
estadual)

17.ª Sessão – Mesa redonda: o futu-
ro da arbitragem administrativa

...
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Curso de 
Direito do Asilo e dos Refugiados

Apesar de não ser um fenómeno 
novo, os pedidos de asilo em Portugal 
têm crescido exponencialmente desde o 
pico da chamada “crise dos refugiados” 
que assolou a União Europeia em 2015. 
Os pedidos de asilo podem revestir várias 
tipologias e obedecer a vários procedi-
mentos e diferentes tramitações. A ne-
cessidade de juristas qualificados é cada 
vez mais premente, sendo ainda necessá-
ria a formação daqueles que lidam diaria-
mente com a integração de requerentes 
de asilo ou titulares de proteção interna-
cional no país.

O presente curso visa fornecer e 
aprofundar os principais conceitos, pro-
cedimentos e regimes jurídicos em ma-
téria de asilo e proteção internacional, a 
nível internacional, europeu e nacional. 
Serão estudados de forma detalhada (i) 
a proteção internacional da Convenção 

de Genebra de 1951 sobre o Estatuto do 
Refugiado; (2) a jurisprudência do Tribu-
nal Europeu dos Direitos Humanos, em 
particular em matéria de proibição de 
expulsões; (3) o sistema europeu comum 
de asilo, com especial enfoque nos proce-
dimentos de asilo e Regulamento Dublin; 
(4) o direito fundamental de asilo garan-
tido na Constituição Portuguesa; (5) a lei 
portuguesa de asilo; (6) a proteção de 
crianças não acompanhadas. 

Corpo Docente:

Os docentes do curso incluirão Pro-
fessores Universitários de diferentes Uni-
versidades especializados em Direito das 
Migrações e do Asilo, quadros do Alto 
Comissariado para as Migrações, do Con-
selho Português para os Refugiados, bem 
como de outras Organizações Não Gover-
namentais atuantes na matéria.
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Destinatários:

Licenciados em Direito, em Ciência 
Política, em Sociologia, em Antropologia, 
em Relações Internacionais, Advogados, 
Juízes e Magistrados do Ministério Público, 

técnicos superiores e dirigentes da Admi-
nistração Pública, membros de Organiza-
ções não Governamentais. 

ANO LECTIVO DE 2022/2023

Coordenação científica

Ana Rita Gil e Tiago Fidalgo de Freitas

Ficha técnica
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Curso de 
Direito da Imigração e da Nacionalidade

Portugal é cada vez mais um país de 

acolhimento de imigrantes, como o de-

monstram as estatísticas referentes ao 

aumento das autorizações de residên-

cia conferidas, às naturalizações conce-

didas, mas também aos pedidos de re-

gularização de imigrantes em situação 

ilegal no país. As leis de imigração e de 

nacionalidade têm vindo a sofrer suces-

sivas alterações, destinadas, de uma for-

ma geral, a expandir os mecanismos de 

concessão de residência e de nacionali-

dade portuguesa a estrangeiros.

O presente curso visa constituir 

uma especialização em Direito da Imi-

gração e em Direito da Nacionalidade. 

Os dois temas serão abordados quer de 

uma perspetiva teórica, quer de uma 

perspetiva prática. Assim, serão estu-

dadas as bases constitucionais, interna-

cionais e europeias que fundamentam 

as respetivas soluções legais. No tema 

da imigração serão analisados aspetos 

como os procedimentos de aquisição 

de autorizações de residência, os tipos 

de títulos existentes, as possibilidades 

de regularização de estatutos, o regime 

de detenção e expulsão de estrangeiros, 

o reagrupamento familiar, o estatuto de 

residente de longa duração, bem como 

a liberdade de circulação de cidadãos 

da União Europeia e membros das suas 

famílias. A lei e o regulamento da nacio-

nalidade serão também objeto de estu-

do detalhado, no que toca à aquisição 

originária, à aquisição derivada, por ca-

samento, união de facto ou adoção, aos 

variados regimes de naturalização, bem 

como à oposição e reaquisição da nacio-

nalidade portuguesa.   
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Corpo Docente:

Os docentes do curso incluirão Profes-

sores Universitários de diferentes Universida-

des especializados em Direito da Imigração e 

da Nacionalidade, Advogados, quadros do 

Alto Comissariado para as Migrações, mem-

bros de Associações de Imigrantes, quadros 

do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da 

Conservatória dos Registos Centrais. 

Destinatários:

Licenciados em Direito, Advogados, 

Juízes e Magistrados do Ministério Pú-

blico, técnicos superiores e dirigentes 

da Administração Pública, membros de 

Organizações não Governamentais e das 

Associações de Imigrantes.

ANO LECTIVO DE 2022/2023

Coordenação científica

Ana Rita Gil e Tiago Fidalgo de Freitas

Ficha técnica
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Workshop

AI and Fundamental Rights 

O workshop sobre IA e Direitos Fun-
damentais pretende discutir os traba-
lhos em curso sobre o novo Regulamen-
to da UE sobre Inteligência Artificial. O 
objetivo é fomentar e capacitar a discus-
são sobre o conteúdo do Regulamento 
e preparar a sua aplicação, uma vez que 
terá um forte impacto sobre variados 
setores sociais e económicos, nomeada-
mente no funcionamento de vários ser-
viços de uso quotidiano.

O workshop é de grande interesse 
para os técnicos da Administração Pú-
blica que trabalham na preparação do 
Regulamento, bem como para académi-
cos e advogados que atuam na área. O 
workshop será conduzido numa perspe-
tiva de Direito Público onde se destaca a 
regulação da AI, especialmente o papel 
dos direitos fundamentais na aprendiza-
gem automática (machine learning).

The workshop on AI and Fundamental 
Rights intends to discuss the ongoing work 
on the new EU Regulation on Artificial In-
telligence. The goal is to foster and enhance 
the discussion on the content of the Regula-
tion and prepare its enforcement. 

The workshop will be of great inte-
rest to public officials working on the Re-
gulation, as well as academic and lawyers 
that work in the field. The workshop will 
be conducted from a perspective of Public 
Law where IA regulation is highlighted, 
especially the role of fundamental rights 
in machine learning.
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Coordenação

Domingos Soares Farinho
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Workshop

Um ano de jurisprudência dos  
tribunais administrativos (2022)

Este workshop visa permitir que, 

de forma concentrada e rápida, sejam 

transmitidas as principais novidades da 

jurisprudência dos tribunais administra-

tivos relativamente ao ano de 2022.

Num momento em que a prestação 

de serviços jurídicos é cada vez mais 

exigente e que importa saber como 

têm os tribunais decidido para assegu-

rar a melhor representação processual 

possível, seja do lado dos privados, seja 

do lado das entidades públicas, este 

workshop destina-se a transmitir, em 

poucas horas, quais as principais novi-

dades resultantes das decisões dos tri-

bunais administrativos.

Será abordada a jurisprudência em 

matérias de contratação pública, em-

prego público, ambiente, urbanismo, 

responsabilidade civil extracontratual 

do Estado e, ainda, quanto a aspetos 

processuais relativos ao contencioso 

administrativo, incluindo no que respei-

ta a providências cautelares e proces-

sos urgentes.

Os destinatários deste Curso são, 

essencialmente, todos os que desem-

penham funções de representação pro-

cessual de partes públicas e privadas 

nos tribunais administrativo e, em geral, 

todos os que precisem de se atualizar 

sobre a jurisprudência dos tribunais ad-

ministrativos nas diversas áreas deste 

ramo do Direito. Tem, assim, os seguin-

tes destinatários:

• Advogados;

• Licenciados em direito que repre-

sentem entidades públicas nos tri-

bunais administrativos;
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• Juristas que acompanhem ques-

tões de Direito Administrativo na 

Administração Pública Direta, In-

direta, Autónoma e Regional, in-

cluindo em direções-gerais, institu-

tos públicos, associações públicas, 

entidades reguladoras, empresas 

públicas, entidades administrati-

vas independentes, municípios e 

freguesias, entre outras;

• Docentes; e

• Investigadores.

Este curso será realizado online.

2º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenado e lecionado por

João Tiago Silveira, José Duarte Coimbra e Jorge Pação

Ficha técnica
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A União Europeia está em processo 

de aprovação do Regulamento Serviços 

Digitais, que altera e atualiza a Diretiva 

de Comércio Eletrónico. O novo regula-

mento da UE traz um quadro inovador 

para a supervisão de prestadores de ser-

viços na Internet e afetará a gestão e o 

uso de plataformas online. A responsa-

bilidade das plataformas, embora ainda 

em geral isenta, conforme previsto na 

Diretiva Comércio Eletrónico, terá novos 

casos especiais e os direitos fundamen-

tais terão um papel decisivo no equi-

líbrio das posições jurídicas presentes 

online. Estão também previstos novos 

deveres de transparência, devido cui-

dado e procedimento, bem como meca-

nismos de resolução de conflitos. Todas 

essas mudanças exigem uma ampla dis-

cussão sobre como preparar a aplicação 

do Regulamento Serviços Digitais. Esta 

conferência visa responder a este rep-

to. Reúne académicos e profissionais de 

ambos os lados do Atlântico para que a 

discussão seja enriquecida por um pon-

to de vista externo. O objetivo é prepa-

rar melhor 2024, quando o DSA entrará 

em vigor e afetará as plataformas online 

e os seus biliões de usuários

A Conferência será de interesse para 

todos os que trabalhem com prestado-

res de serviços na Internet e plataformas 

online. Será de especial interesse para 

advogados e académicos que trabalham 

na área dos direitos fundamentais e da 

regulação da tecnologia, em particular 

as plataformas online.

A Conferência abrangerá todo o 

conteúdo do Regulamento Serviços Digi-

tais, com foco na responsabilidade das 

plataformas, modelos de regulação, in-

International Conference on the Digital Services Act
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teração entre direitos fundamentais e 

Termos e Condições, gestão de conte-

údos, sinalizadores, sistemas de reco-

mendação, mecanismos de resolução de 

conflitos e as novas autoridades regula-

doras públicas, bem como o novo Con-

selho Europeu de Serviços Digitais.

The European Union is in the process 

of approving the Digital Services Act, that 

amends and updates the e-Commerce 

Directive. The new EU regulation brings 

a new framework to the supervision of 

service providers on the Internet and will 

affect the management and use of on-

line platforms. The liability of platforms 

although still exempted in general, under 

the e-Commerce Directive, will have new 

special cases and fundamental rights will 

play a decisive role in balancing the legal 

positions that are present online. New 

duties of transparency, due diligence and 

procedure are also foreseen as well as 

conflict resolution mechanisms. All these 

changes call for a broad discussion on 

how to prepare for the enforcement of 

the Digital Services Act. This conference 

aims at doing just that. It will bring to-

gether academic and practitioners from 
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both sides of the Atlantic so that the dis-

cussion is enriched by an external point 

of view. The goal is to better prepare for 

2024 when the DSA will come into force 

and affect the interactions of online plat-

forms and billions of their users

The Conference will be of interest to 

anyone engaging with service Providers 

on the Internet and online platforms. It 

will be of special interest to lawyers and 

academics working in the field fundamen-

tal rights and the regulation of technol-

ogy, in particular online platforms.

The Conference will cover the com-

plete contents of the DSA, focusing on plat-

form liability, models of regulation, the in-

teraction between fundamental rights and 

Terms & Conditions, content management, 

flaggers, recommender systems, conflict 

resolution mechanisms, and the new pub-

lic regulatory authorities as well as the new 

European Board for Digital Services.

...
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20 anos de Reforma do  
Contencioso Administrativo: o balanço

A Reforma do Contencioso Adminis-
trativo, concretizada com a aprovação do 
novo Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais (“ETAF”) e do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos (“CPTA”), em 
2002, representou uma autêntica revolu-
ção legislativa em matéria de contencioso 
administrativo, alterando significativamen-
te o quadro legal até então vigente.

Uma Justiça Administrativa que era 
lacunar e incompleta face às exigências 
constitucionais de tutela efetiva passou a 
permitir a adoção de medidas cautelares 
de todos os tipos, pedidos de plena juris-
dição, incluindo de condenação, cumu-
lações de pedidos na mesma ação e um 
vasto conjunto de aspetos destinados a 
promover a emissão de decisões de mé-
rito, numa reação face ao muito significa-
tivo número de decisões que assentavam 
em aspetos meramente formais. 

Como seria de esperar, a publicação 
e aplicação destes novos diplomas deu 

origem a uma intensa produção doutri-
nária e a relevantes desenvolvimentos ju-
risprudenciais sobre os mais diversos as-
petos da “dinâmica” do processo: desde 
a contagem dos prazos para o exercício 
do direito de ação até à fixação do efei-
to dos recursos jurisdicionais, passando 
pelo suprimento de exceções dilatórias, 
pelas vicissitudes objetivas e subjetivas 
da instância e pela determinação dos 
poderes de pronúncia dos juízes, pratica-
mente nenhum problema deixou de ser 
discutido na academia e no foro.

E, também como seria de esperar, a 
democratização no acesso à Justiça Ad-
ministrativa levou a que esta fosse mais 
utilizada e, por isso, nos primeiros anos 
de vigência da Reforma, assistiu-se a um 
relevante aumento do número de pro-
cessos entrados nos tribunais administra-
tivos, sem que os mesmos conseguissem 
reagir de forma adequada através do au-
mento do número de casos resolvidos.  
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Hoje, o número de processos entrados 
nos tribunais administrativos não cresce 
da mesma forma, mas é consensual que 
o tempo de resposta destes tribunais fica 
muito aquém do que seria desejável.

Nesta linha, duas décadas volvidas 
após a aprovação do ETAF e do CPTA, é mais 
do que oportuno fazer um balanço e refletir 
sobre as medidas (legislativas ou gestioná-

rias) que poderão eventualmente adotar-se 
com vista a assegurar a administração da 
justiça (administrativa) em tempo útil.

Para essa reflexão foram chamados, 
tanto os mais reputados académicos e espe-
cialistas na matéria, como profissionais com 
reconhecida experiência no foro, com vista 
a um debate tão vivo quanto indispensável.

ANO LETIVO 2019/2020

Coordenação científica

João Tiago Silveira e Marco Caldeira

Ficha técnica
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IV Jornadas de Direito dos Contratos Públicos

Na quarta edição das Jornadas de Di-

reito dos Contratos Públicos, encontro de-

dicado à apresentação e debate das princi-

pais questões deste ramo do Direito, será 

dada prioridade, tal como nas edições an-

teriores, aos temas de actualidade, numa 

perspectiva que reflecte a diversidade dos 

sectores hoje cobertos pelo Direito dos 

Contratos Públicos. Aposta-se, igualmen-

te, na diversidade das abordagens e das 

experiências dos diversos intervenientes, 

bem como em reservar um amplo espaço 

de diálogo entre todos os participantes. 

Por estes motivos, as Jornadas têm como 

destina-tários todos os juristas ligados à 

contratação pública, bem como não juris-

tas exercendo actividade nessa área, e ain-

da todos os estudantes dos vários níveis 

de ensino que tenham particular interes-

-se pelo Direito dos Contratos Públicos.
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1º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação científica

Miguel Assis Raimundo

Ficha técnica
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Medidas especiais de contratação pública

Objectivo: 

Promover o debate sobre as princi-
pais oportunidades e obstáculos coloca-

dos pelo regime das medidas especiais 

de contratação aprovado pela Lei n.º 

30/2021, de 21 de Maio.
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OUTUBRO OU NOVEMBRO DE 2023 (1º SEMESTRE DE 2022/2023)

Coordenação científica

Ana Gouveia Martins

Ficha técnica
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A reutilização da informação admi-
nistrativa foi inicialmente regulada pela 
Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, de 17 de novembro 
de 2003, visando a criação de um merca-
do com a informação e o conhecimento 
detidos pelas entidades públicas. Mais 
recentemente, foi aprovada a Diretiva EU 
2019/1024, relativa aos dados abertos e 
à reutilização de informação do setor pú-
blico, que revogou a primeira diretiva com 
efeitos a partir de 17 de julho de 2021 e 
cuja transposição para o ordenamento ju-
rídico deverá ocorrer proximamente, uma 
vez que deu entrada na Assembleia da Re-
pública a Proposta de Lei n.º 88/XIV/2.

O objetivo de reutilização foi favore-
cido com o avanço da sociedade de infor-
mação e com a crescente desmateriali-
zação dos documentos administrativos, 

traduzido no que se vem denominando 
por administração eletrónica.

No ordenamento jurídico nacional, a 
matéria encontra-se disciplinada pela Lei 
n.º 26/2016, de 22 de agosto, que regula 
as normas relativas ao procedimento de 
reutilização, à identificação dos docu-
mentos suscetíveis de reutilização e às 
condições em que tal se pode processar, 
mas que será brevemente alterada por 
via da previsível aprovação da referida 
iniciativa legislativa governamental. 

Destinado a Advogados, Juízes, Estu-
dantes, trabalhadores do setor da Adminis-
tração Pública ou da Justiça com interesse 
particular nas áreas do Direito Administrati-
vo e do Direito da Saúde, o Seminário/Cur-
so breve será lecionado combinando uma 
perspetiva mais problematizante com a res-
posta a questões de ordem prática.

Seminário sobre

Reutilização de informação administrativa
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1º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação científica

Alexandre Sousa Pinheiro, João Miranda & Pedro Lomba 

Ficha técnica
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Conferência sobre os 40 anos da revisão de 1982

A génese da Constituição da Re-

pública Portuguesa de 1976, que viria 

a oferecer ao país o maior período de 

estabilidade de que há memória na His-

tória Constitucional e, sobretudo, a abrir 

as portas à consolidação de um Estado 

de Direito democrático, não evitou a tur-

bulência de um período revolucionário 

que resultou num conhecido conjunto 

de contradições internas no seu próprio 

texto inicial, onde avultava um visível 

conflito entre as legitimidades demo-

crática e revolucionária e entre a imple-

mentação de uma economia de merca-

do ou uma transição para o socialismo.

Sem prejuízo do relevante papel 

que a subsequente Revisão Constitu-

cional de 1989 viria a assumir na con-

solidação da estabilidade constitucional 

(sobretudo no plano económico), é à 

primeira Revisão Constitucional, ocorri-

da em 1982, que se deve a clarificação 

da vitória da legitimidade democrática 

sobre a legitimidade revolucionária e a 

aproximação do país aos principais mo-

delos constitucionais ocidentais que nos 

servem de referência.

No momento em que se cumprem 

40 anos desta primeira Revisão Cons-

titucional, a Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa e o Instituto 

de Ciências Jurídico-Políticas conside-

raram ser seu dever científico revisitar 

os principais contributos dados pela 

Revisão de 1982 para a definição das 

características actuais do sistema cons-

titucional português, percorrendo os 

aspectos mais relevantes do sistema 

político e de governo, do sistema eco-

nómico, do sistema de protecção de 

direitos fundamentais e do sistema de 

fiscalização da constitucionalidade.
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Este evento inclui ainda uma justa 

homenagem a alguns dos principais pro-

tagonistas da Revisão Constitucional, que 

apresentarão o seu testemunho pessoal 

acerca do processo e dos resultados dos 

trabalhos parlamentares que culminaram 

com a aprovação da Lei Constitucional n.º 

1/82, de 30 de Setembro. 

1º SEMESTRE DE 2022/2023

Coordenação científica

Carlos Blanco de Morais, Pedro Sánchez e Marco Caldeira

Ficha técnica
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E-booksE-books

O PROVEDOR DE JUSTIÇA NOS PAÍSES DE  
LÍNGUA PORTUGUESA
Autor: Carla Amado Gomes e Rui Tavares Lanceiro (Coord.)
Editora: ICJP/CIDP
ISBN: 978-989-8722-52-2 
Ano: 2021

AVANÇOS DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: 
Diálogos Brasil-Portugal
Autor: Carlos Blanco de Morais e Flávio Pansieri (org.); Luís 
Henrique Braga Madalena, Rene Erick Sampar e Vania de 
Aguiar (Coord.)
Editora: ICJP/CIDP
ISBN: 978-989-8722-53-9 
Ano: 2022

SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO  
SECTOR HOSPITALAR:  
Quão verdes podem ser os hospitais?
Autor: Carla Amado Gomes, Cláudia Monge, Aquilino Paulo 
Antunes e Heloísa Oliveira (Coord.)
Editora: ICJP/CIDP
ISBN: 978-989-8722-54-6 
Ano: 2022
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O ICJP publica em formato eletrónico e gratuito textos relativos 
às intervenções de especialistas portugueses e estrangeiros nos 
cursos e conferências que organiza. 

DIÁLOGO AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL  
E INTERNACIONAL - VOL.10
Autor: Jorge Miranda, Carla Amado Gomes e Susana Borràs 
Pentinat (Coord.) e Bleine Queiroz Caúla, Bruna Souza Paula, 
Rômulo Guilherme Leitão e Valter Moura do Carmo (org.)
Editora: ICJP/CIDP
ISBN: 978-989-8722-42-3  
Ano: 2021

DIÁLOGO AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL 
E INTERNACIONAL - VOL.11
Autor: Jorge Miranda, Carla Amado Gomes e Susana Borràs 
Pentinat (Coord.) e Bleine Queiroz Caúla, Marco Anthony 
Steveson Villas Boas e Valter Moura do Carmo (org.)
Editora: ICJP/CIDP
ISBN: 978-989-8722-51-5 
Ano: 2021

DIÁLOGO AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL 
E INTERNACIONAL - VOL.12
Autor: Jorge Miranda, Carla Amado Gomes e Susana Borràs 
Pentinat (Coord.) e Bleine Queiroz Caúla, Marco Anthony 
Steveson Villas Boas e Valter Moura do Carmo (org.)
Editora: ICJP/CIDP
ISBN: 978-989-8722-50-8  
Ano: 2021
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...

DIÁLOGO AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL 
E INTERNACIONAL - VOL.9
Autor: Jorge Miranda, Carla Amado Gomes e Susana Borràs 
Pentinat (Coord.) e Bleine Queiroz Caúla, Bruna Souza Paula, 
Rômulo Guilherme Leitão e Valter Moura do Carmo (org.)
Editora: ICJP/CIDP
ISBN: 978-989-8722-41-6  
Ano: 2020

SOLOS CONTAMINADOS, RISCOS INVISÍVEIS
Autor: Carla Amado Gomes e Rui Tavares Lanceiro (Coord.)
Editora: ICJP/CIDP
ISBN: 978-989-8722-47-8 
Ano: 2020

DIREITO DO AMBIENTE: Estudos Em Homenagem  
Ao Prof. Doutor Vasco Pereira Da Silva
Autor: Marcia Andrea Bühring (Coord.)
Editora: ICJP/CIDP
ISBN: 978-989-8722-48-5 
Ano: 2021
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Mais de 90 títulos publicados e disponibilizados gratuitamente em: 
https://www.icjp.pt/publicacoes/pub/1

Os e-books do ICJP, são um projeto que promove a formação  
contínua, democratiza o conhecimento e serve a comunidade.

ESTUDOS DE DIREITO DO SANEAMENTO
Autor: João Miranda, Rui Cunha Marques, Patrícia Sampaio e 
Rômulo Sampaio (coord.) 
Editora: ICJP/CIDP  
ISBN: 978-989-8722-44-7
Ano: 2020

RESPONSABILIDADE NOS CONTRATOS PÚBLICOS: 
uma perspectiva comparada luso-brasileira
Autor: Carla Amado Gomes, Ana Fernanda Neves, Eurico 
Bitencourt e Fabricio Motta (coord.) 
Editora: ICJP/CIDP  
ISBN: 978-989-8722-46-1
Ano: 2020
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Papers

DIREITO ADMINISTRATIVO E  
CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO

DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIÊNCIA POLÍTICA 
E CIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO

DIREITO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DO URBANISMO
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O ICJP promove a investigação científica e a divulgação das ci-
ências jurídico-políticas através da disponibilização de traba-
lhos de docentes e alunos no site www.icjp.pt. 

Um projeto que renova a oferta académica e valoriza a partilha 
de conhecimentos, numa dinâmica de inovação e ausência de 
barreiras.

Mais de 130 estudos publicados e disponibilizados gratuitamente em: 
https://www.icjp.pt/publicacoes/papers/1

FILOSOFIA POLÍTICA

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO  
E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
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A primeira Revista de Direito Público Online em Portugal,  
disponibilizada gratuitamente e indexada nas plataformas 
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