
 

CURRICULUM VITAE 

 

Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão 

 

 

Dados pessoais 

 

Data de Nascimento: 8 de Abril de 1973 

Local de Nascimento: Lisboa 

Nacionalidade: Portuguesa 

Estado Civil: Casada 

 

 

Habilitações literárias 

 

- Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com 

uma tese subordinada ao tema Contratos Interadministrativos, tendo obtido a 

classificação final de 18 valores, após provas públicas realizadas em 12 de Janeiro de 

2011. 

 

- Mestra em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com 

uma tese subordinada ao tema A Protecção Judicial dos Terceiros nos Contratos da 

Administração Pública, tendo obtido a classificação final de 18 valores, após provas 

públicas realizadas em 23 de Julho de 2001. 

 

- Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

(menção de Ciências Jurídico-Políticas), com a classificação final de 16 valores (curso 

de 1990-1995). 

 

 

 



Experiência profissional 

 

 a) Actividade docente 

 

- Professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa desde 

12 de Janeiro de 2011. 

 

- Regente da disciplina de Contencioso Administrativo no mestrado 

profissionalizante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa no ano lectivo de 

2010/2011. 

 

- Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desde Julho de 

2001, tendo leccionado no curso de licenciatura as disciplinas de Ciência Política e 

Direito Constitucional, Direito Constitucional II, Direito Administrativo, Contencioso 

Administrativo, Contratos e Função Pública e Direito Administrativo II. 

 

 - Regente da disciplina de Contratos da Administração Pública no Curso de Pós-

Graduação de Ciências Jurídico-Administrativas da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, nos anos lectivos de 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 

2004/2005. 

 

 - Co-regente da disciplina de Serviços Públicos Locais no curso de Pós-

Graduação em Direito das Autarquias Locais e Urbanismo da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto, desde o ano lectivo de 2003/2004. 

 

- Assistente Estagiária da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

desde Outubro de 1996 até Julho de 2001, tendo leccionado as disciplinas de Ciência 

Política e Direito Constitucional, Direito Constitucional II, Direito Internacional 

Público, Direito Administrativo II (Contencioso Administrativo), Ciência da 

Administração e Ciência da Administração e Direito Administrativo III (Contratos da 

Administração Pública). 

 



- Monitora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nos anos lectivos 

de 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, tendo leccionado as disciplinas de Relações 

Económicas Internacionais, Finanças Públicas I e II e Direito Comunitário I. 

 

 

 b) Arguições e participação em júris académicos de doutoramento 

 

- Arguente das provas públicas de doutoramento o Dr. Pedro Vaz Mendes, 

realizadas na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em 26 de 

janeiro de 2015, com uma tese intitulada “Pacta sunt servanda e interesse público nos 

contrato administrativos” 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de doutoramento o Dr. 

Thiago Lins Monteiro, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

em 22 de abril de 2015, com uma tese intitulada “O fundamento e os limites ao poder de 

modificação unilateral da Administração Pública em contratos de parceria público-

privada no Direito brasileiro”; 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de doutoramento o 

Mestre Eurico Bitencourt Neto, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, com uma tese intitulada “Concertação administrativa interorgânica”; 

 

 

 

c) Arguições e participação em júris académicos de mestrado 

 

 - Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. João 

Manoel Soares Almeida Júnior, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 19 de Abril de 2011, com uma tese intitulada Capacidade Política e Social 

do Estado 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Marisa Quaresma dos Reis, 

realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 5 de Maio de 2011, 



com uma tese intitulada Direito Internacional, Direitos Humanos e Justiça 

Intergeracional – a Protecção Jurídica das Gerações Futuras  

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. 

Maico Roger Weiss, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 

12 de Setembro de 2011, com uma tese intitulada Os Subsídios Agrícolas na OMC: o 

Acordo sobre Agricultura e a Perspectiva dos Países em Desenvolvimento 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Mariana de Mendonça e 

Moura de Sousa Eiró, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa, em 20 de Setembro de 2011, com uma tese intitulada O Poder de 

Modificação Unilateral do Contrato Administrativo 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Dora Margarida Serra da 

Silva Martins, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 27 de 

Setembro de 2011, com uma tese intitulada O Problema Emergente da participação de 

Crianças nos Conflitos Armados 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Fernanda Bianco de Lucena Costa, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, em 18 de de Outubro de 2011, com uma tese intitulada Biopirataria: o 

Regime Patentário na Convalidação da Apropriação Indevida dos Recursos Biológicos 

e na Commoditização dos Conhecimentos Tradicionais 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Joseli Cristina Pires de 

Moraes, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 16 de 

Dezembro de 2011, com uma tese intitulada O Direito de Ingerência no Ambiente 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Daniela Paraguassu Abrantes Grossman, realizadas na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, em 16 de Dezembro de 2011, com uma tese intitulada A 

Aplicação da Convenção sobre Diversidade Biológica na Exploração de Recursos 

Vivos em Alto Mar  

 



- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Daniely Silva, realizadas na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1 de Fevereiro de 2012, com uma 

tese intitulada Gestão de Risco e Instabilidade das Licenças Ambientais: Aspectos 

Gerais da Revisão da Licença Ambiental ao Operador (científico) 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Fernanda Fragoso, realizadas 

na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1 de Fevereiro de 2012, com 

uma tese intitulada O Dever Legal de Decidir na Administração Pública 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Paula Aparecida Silveira, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 1 de Fevereiro de 2012, com uma tese intitulada O Transporte Marítimo 

como Fonte Poluente do Meio Ambiente Marinho e a MARPOL 73/78 

   

- Arguente das provas públicas de mestrado do Dr. Thiago Serrano, realizadas na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 13 de Março de 2012, com uma 

tese intitulada A Educação Ambiental: Proposta para o Desenvolvimento Humano 

Crítico  

 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Fátima Barreto, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 16 

de Abril de 2012, com uma tese intitulada A Difamação: entre a Liberdade de 

Expressão e o Direito ao Bom-nome à luz da Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Cristina Maria Navarro 

Machado, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 17 de 

Abril de 2012, com uma tese intitulada A Decisão Electrónica 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Ana Margarida Simão, 

realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 17 de Abril de 2012, 

com uma tese intitulada A Legitimidade Activa no âmbito da Acção de Anulação para 

Defesa do Ambiente – Os Novos Rumos abertos pela Convenção de Aarhus 



 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Annie Ivy Ferreira de Souza, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 24 de abril de 2012, com uma tese intitulada Responsabilidade Penal pela 

Colocação no Mercado de Produtos Transgénicos Destinados ao Consumo Humano  

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. 

Sebastião Imaginário, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

em 18 de junho de 2012, com uma tese intitulada Princípio da Igualdade no Âmbito da 

Discricionariedade 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. 

Braima N’Daima, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 16 

de julho de 2012, com uma tese intitulada A Tributação do Rendimento Real no Direito 

Fiscal Legislado da Guiné-Bissau e a Realidade duma Economia Informal: um Dilema? 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado a Dr.ª Nara Cavalcanti Guimarães 

Mendes da Silva, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 27 

de julho de 2012, com uma tese intitulada O Direito à Água como Direito Humano à luz 

do Princípio do Desenvolvimento Sustentável no Direito Internacional Ambiental 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Roberta Pontes Caúla Reis, 

realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 19 de setembro de 

2012, com uma tese intitulada Instrumentos de Demandas de Massa no Contexto de 

Estado Social e Democrático de Direito (Brasil e Portugal)  

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. 

Samora Ilídio Delgado Sampa, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 20 de setembro de 2012, com uma tese intitulada Os Negócios entre a 

Sociedade e os Sócios 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª Ana 

Carolina Abrantes Freire, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 24 de setembro de 2012, com uma tese intitulada O Princípio da Proteção 



da Confiança Legítima e a sua Aplicação no Domínio da Revisão dos Atos 

Administrativos  

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. 

Eduardo Morato Fonseca, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 5 de novembro de 2012, com uma tese intitulada Direito Fundamental à 

Saúde. Gratuitidade no Acesso às Prestações Públicas de Cuidados com a Saúde no 

Brasil  

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Sara Younis Augusto de 

Matos, realizadas na Faculdade de Direito da Escola de Lisboa da Universidade 

Católica Portuguesa, em 22 de novembro de 2012, com uma tese intitulada Da 

Admissibilidade da Cessão da Posição Contratual e da Subcontratação e sua 

Autorização pelo Contraente Público no Contexto das Relações Jurídico-contratuais 

Administrativas 

 

- Arguente as provas públicas de mestrado a Dr.ª Amanda Guimarães Torres, 

realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 30 de novembro de 

2012, com uma tese intitulada A Sucessão Testamentária e o Direito Fundamental á 

Livre Disposição de Bens 

 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Marta Cristina Pires Anciães, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 28 de janeiro de 2013, com uma tese intitulada O Princípio do Estado de 

Direito e o Princípio da Proteção da Confiança: a Proteção das Legítimas Expectativas 

dos Particulares como Dever do Legislador  

 

- Arguente das provas públicas de mestrado do Dr. Rui Pedro Soares, realizadas 

na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 5 de fevereiro de 2013, com 

uma tese intitulada Os Acordos Endocontratuais no âmbito do Código dos Contratos 

Públicos (mestrado científico) 

 



- Arguente das provas públicas de mestrado a Dr.ª Maria do Socorro Cabral 

Leão, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 15 de abril de 

2013, com uma tese intitulada Participação Pública nos Procedimentos Ambientais  

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Maria Andrea Vana, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 

15 de abril de 2013, com uma tese intitulada Políticas Ambientais da União Europeia 

antes e depois do Tratado de Lisboa: “Plus ça Chance plus c’est la même Chose 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. Levi 

Sottomaior de Souza Filho, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 19 de março de 2013, com uma tese intitulada A Viabilidade Econômica da 

Aplicação do Princípio da Precaução na Sociedade de Risco, salvaguardando a Saúde 

Humana e do Ambiente, e o Papel do Estado na Gestão do Risco Ambiental  

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Ana Rita da Fonseca 

Madeira, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 12 de junho 

de 2013, com uma tese intitulada O transporte de resíduos perigosos e a 

responsabilidade por dano ecológico – uma aposta para o futuro ou um instrumento do 

passado”  

 

- Membro do júri de mestrado perante o qual prestou provas públicas o Dr. 

Orlindo Francisco Borges, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 12 de junho de 2013, com uma tese intitulada Esverdeando o estatuto de 

Roma. Uma análise da tutela do ambiente pelo Tribunal Penal Internacional 

 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado a Dr.ª Joana Isabel Tavares Rodrigues, realizadas na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, em 26 de junho de 2013, com uma tese intitulada 

“Os meios alternativos de resolução de litígios em matéria administrativa. Em especial, 

a arbitragem e a mediação 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas o Dr. Coaracy José 

Oliveira da Fonseca, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 



17 de julho de 2013, com uma tese intitulada “A judicialização do Direito Fundamental 

à Saúde no Brasil: Limites Constitucionais” 

 

 
- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas a Dr.ª Cátia Sofia dos 

Santos Léres Teixeira, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

no dia 18 de julho de 2012, com uma tese intitulada “O regime das responsabilidades 

parentais à luz da nova lei do Divórcio” 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Marina de Araújo Monteiro, 

realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 25 de setembro de 

2013, uma tese intitulada “A aplicação do princípio da busca da felicidade na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Brasileiro como hipótese de fortalecimento  do 

sistema universal dos direitos humanos no constitucionalismo pátrio” 

 

 - Membro do júri de mestrado perante o qual prestou provas públicas Dr. João 

Luiz Quinto Pereira, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 

7 de outubro de 2013, com uma tese intitulada “A Liberdade de religião na 

jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos do Homem (TEDH) e notas sobre o 

caso brasileiro” 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. 

Thiago Xavier de Andrade, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 23 

de outubro de 2013, com uma tese intitulada “A execução contra a fazenda pública no 

Direito Brasileiro: o regime de precatórios e a efetividade da prestação jurisdicional” 

 

 - Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Andréa Barroso Silva de 

Fragoso Vidal, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 6 de novembro 

de 2013, com uma tese intitulada “ O princípio da não auto incriminação e a 

(im)possibilidade da sua restrição – A imposição de testes para deteção de álcool ou 

substância psicoativa que determine dependência aos motoristas de veículos 

automotores em via pública no Brasil” 

 



- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Angelita Maria Carolina Rodrigues dos Reis, na Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, em 6 de novembro de 2013, com uma tese intitulada “Morosidade da Justiça: 

o dever da eficiência e a tutela temporalmente adequada” 

 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado o Dr. Carlos Manuel de Sousa Cupertino na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, em 22 de novembro de 2013, com uma tese intitulada 

“Pareceres vinculativos da Administração Pública” 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado do Dr. Danúbio Cardoso Remy, 

realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 3 de dezembro de 

2013, com uma tese intitulada “Responsabilidade por Danos Causados pela Energia 

Nuclear” 

 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado a Dr.ª Leonor Cordeiro Frazão Grego, realizadas na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, em 29 de janeiro de 2014, com uma tese intitulada 

“As relações entre o SUCH e Hospitais EPE, relações in house?” 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. Tiago 

Viana Barra, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 24 de 

fevereiro de 2014, com uma tese intitulada “A Responsabilidade civil extraordinária da 

Administração Pública” 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Daniely Silva, realizadas na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1 de Fevereiro de 2012, com uma 

tese intitulada Gestão de Risco e Instabilidade das Licenças Ambientais: Aspectos 

Gerais da Revisão da Licença Ambiental ao Operador (científico) 

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Ana Luísa Castro Ferreira, 

realizadas na Escola de Direito da Universidade do Minho, em 7 de março de 2014, com 

uma tese intitulada “O leilão eletrónico – uma solução low cost em tempos de crise?” 

 



- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Marianna Couto Silva, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

em 17 de março de 2014, com uma tese intitulada “A Justiça internacional ambiental e 

as medidas provisórias: a concretização da proteção internacional do ambiente” 

 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado o Dr. Bruno Rica, na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 11 de abril de 2014, com uma tese intitulada “Meios alternativos de 

resolução de litígios administrativos” 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Sarah Rosignoli Souza, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 29 de 

maio de 2014, com uma tese intitulada “Os efeitos do ato administrativo no crime de 

poluição: uma perspetiva luso-brasileira” 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. 

Edilson Pereira de Oliveira Filho, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, em 20 de outubro de 2014, com uma tese intitulada “Efetividade da tutela 

jurisdicional em face da Administração Pública brasileira”  

 

- Arguente das provas públicas de mestrado da Dr.ª Lívia Tognolo da Silva, 

realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 5 de dezembro de 

2014, com uma tese intitulada “O consentimento informado do paciente à luz da 

Constituição Brasileira” 

 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado o Dr. Eduardo Jorge Sousa dos Santos, realizadas na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, em 17 de dezembro de 2012, com uma tese 

intitulada “A relação jurídica de emprego público, em especial o caso dos trabalhadores 

dos impostos” 

 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado a Dr.ª Rita Catarina Pequito, na Faculdade de Direito da 



Universidade de Lisboa, em 12 de janeiro de 2015 com uma tese intitulada “Dever de 

celebração do contrato após a adjudicação e a tutela judicial do adjudicatário” 

 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado a Dr.ª Marta Veiga e Moura, na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, em 12 de janeiro de 2015, com uma tese intitulada “A análise 

ao n.º 1 do artigo 161.º do CPTA” 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Teresa Raquel Alves Amaral, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 29 de janeiro de 2015, com uma tese intitulada “A Simplificação 

procedimental - contributo para o estudo das conferências procedimentais” 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª Sara 

Alexandra Carvalho Leitão, realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 2 de fevereiro de 2015, com uma tese intitulada “A flexibilização da relação 

jurídica de emprego público e seu fundamento” 

 

 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado a Dr.ª Ana Luísa Fernandes Ribeiro, realizadas na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, em 2 de fevereiro de 2015, com uma tese intitulada 

“O Contencioso administrativo dos vistos consulares - a intimação para a proteção dos 

direitos liberdades e garantias” 

 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado a Dr.ª Vera Mónica Nogueira Casaca Ribeiro, realizadas na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 11 de fevereiro de 2015, com uma 

tese intitulada “Responsabilidade civil objetiva extracontratual do Estado e demais 

entidades públicas” 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Iolanda Filipa Canelas Bastos realizadas na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, em 5 de maio de 2015, com uma tese intitulada " A culpa do credor no âmbito 

do benefício da excussão”  



 

- Membro do júri, na qualidade de orientadora, perante o qual prestou provas 

públicas de mestrado a Dra. Ana Isabel Martins Catarino, realizadas na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, em 25 de maio de 2015, com uma tese intitulada 

“Tutela subjetiva no Contencioso Administrativo”  

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado a Dr.ª 

Tânia Maria Brás Clérigo Fernandes, realizadas na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, em 22 de junho de 2015, com uma tese intitulada 

“Simplificação e contratação pública nas Diretiva europeia de 2014 sobre contratos 

públicos (o caso das PME)” 

 

- Membro do júri perante o qual prestou provas públicas de mestrado o Dr. 

António Francisco Gomes de Oliveira, realizadas na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, em 11 de setembro de 2015, com uma tese intitulada 

“Jurisdição Constitucional no Brasil: Os diálogos institucionais como terceira via entre 

o ativismo e a autoconfiança judicial” 

 

 

 

 d) Orientação de trabalhos académicos 

 

Albertina Rita Gama da Costa  

Ana Carolina Naime  

Ana Filipa Urbano  

Ana Lúcia Santos Ferreira  

Ana Marta Guerreiro Lima da Cunha  

Ana Maria Valdez Wilson  

Ana Cristina Lameira Cordeiro  

Artur Namorado  

Bento Matos  

Brigida Viegas 

Bruno Tabaio  

Carla Alexandra Delgado da Silva Martins  



Carolina de Sousa Rebelo  

Crisóstomo Sabino  

Daniela Duarte  

Eurico Miguel Mendes Antunes  

Fábio Mota 

Francisco José Lambuzana Luciano  

Helena de Jesus Fonseca  

Hugo Gomes  

Joana Loja  

Joana Martins  

José Manuel Reis Alves Pereira 

José Couto  

Leao Chiminhi  

Lília Portugal 

Sofia Gomes de Sousa  

Sofia Guerra  

Susana Silvestre  

Vânia Esteves 

Vítor Manuel Duarte Mendes  

 

  

 

 

e) Outras orientações 

 

Trabalhos realizados no âmbito do I Curso de Pós Graduação em Contratação 

Pública organizado pelo Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, subordinado ao tema “As novas 

fronteiras da contratação pública”: 

- da Dr.ª Maria Fátima Saraiva, que apresentou um trabalho intitulado “Parcerias 

Público-Privadas e Público-Públicas”; 

- da Dr.ª Maria Cristina de Oliveira Pereira Neves, que apresentou um trabalho 

intitulado “As Parcerias Público-Privadas”; 

- do Dr. Bento Matos, que apresentou um trabalho intitulado “O contencioso 

urgente pré-contratual” 



 

 

 f) Atividade não docente 

 

 - Secretária de Estado Adjunta e da Educação do XXI Governo Constitucional 

desde 26 de novembro de 2015 

 

- Vogal do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República desde 15 

de Setembro de 2011 

 

- Diretora executiva da revista do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e do 

Centro de Investigação de Direito Público, “e-Pública: Revista Eletrónica de Direito 

Público”  

 

- Membro da Comissão de Coordenação Científica do Centro de Investigação de 

Direto Público, responsável pela área do Direito Administrativo, e investigadora do 

Centro de Investigação de Direto Público 

 

- Diretora-Adjunta do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros 

entre 21 de Dezembro de 2009 e 10 de Fevereiro de 2011. 

 

- Vogal do Conselho Superior da Magistratura, eleita pela Assembleia da 

República, entre Junho de 2005 e Dezembro de 2009. 

 

- Consultora do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros entre 

Novembro de 1999 e Abril de 2002 e Consultora Principal do mesmo serviço desde 

Abril de 2002, funções que retomou em 11 de Fevereiro de 2011. 

 

- Membro da Comissão de Simplificação Legislativa, presidida pelo Dr. Robin 

de Andrade, enquanto representante do Secretário de Estado da Presidência do Conselho 

de Ministros, entre Junho de 2001 e Março de 2002. 

 

- Adjunta de Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de 

Ministros do XIII Governo Constitucional, entre Novembro de 1997 e Outubro de 1999. 



 

- Estágio de Advocacia concluído em Julho de 1997, com a classificação de 

Muito Bom na Prova de Agregação, tendo presentemente a inscrição na Ordem dos 

Advogados suspensa.  

 

 

Outros aspectos curriculares 

 

- Oradora convidada no TCA Sul sobre o tema “Modificação dos contratos 

públicos”, em 11 de junho de 2015  

 

- Participação, como oradora, no Curso avançado sobre “Direito (do) Animal”, 

com uma sessão sobre “Os espetáculos e outras formas de exibição de animais”, na 

FDUL, em 8 de junho de 2015  

 

- Participação, como oradora, no curso sobre o Novo Código do Procedimento 

Administrativo organizado pela Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, em 2 de 

junho de 2015, sobre o tema “Novidades em matéria de impugnações administrativas e 

implicações em matéria de contencioso administrativo”  

 

- Participação, como oradora, nas II Jornadas Hispano-Lusas de Contratação 

Pública, realizadas em Pontevedra, com uma intervenção sobre “Contratos públicos 

entre entidades do setor públicos”, em 29 de maio de 2015   

 

- Participação, como oradora, na 2.ª Edição do Curso sobre a Revisão do Código 

de Procedimento Administrativo, realizado na FDUL, em 24 de abril de 2015, com uma 

intervenção subordinada ao tema “Meios de impugnação administrativa e implicações 

em matéria de contencioso administrativo” 

 

- Participação, como oradora, no Curso de Direito da Defesa Nacional, com uma 

sessão sobre “Execução dos contratos públicos no setor da Defesa: alguns aspetos”. Na 

FDUL, em 16 de abril de 2015 

 



- Participação, como oradora, no Curso de Direito da Contratação Pública, com 

uma sessão sobre “Contratos celebrados entre entidades do setor público”, na FDUL, 

em 9 de abril de 2015 

 

- Participação como oradora, na Conferência organizada pelo CEJ sobre “As 

novas Diretivas da contratação pública”, em 20 de março de 2015, com uma intervenção 

sobre o tema “Simplificação e flexibilização na contratação pública” 

 

- Participação, como oradora, na 1.ª Edição do Curso sobre a Revisão do Código 

de Procedimento Administrativo, realizado na FDUL, em 20 de março de 2015, com 

uma intervenção subordinada ao tema “As implicações em matéria de contratos” 

 

- Co-coordenadora, com o Professor Doutor Miguel Assis Raimundo e o 

Professor Doutor Nuno Cunha Rodrigues, da conferência sobre centralização das 

compras, realizado na FDUL, no dia 13 de março de 2015 

 

- Participação, como oradora, no I Curso de Direito Sancionatório 

Administrativo, com uma sessão sobre “Oportunidade e acordo: os acordos 

endoprocedimentais no âmbito dos procedimentos sancionatórios”, na FDUL, em 6 de 

março de 2015 

 

 - Co-coordenadora, com os Professores Doutores Nuno Cunha Rodrigues e 

Marco Capitão Ferreira, com o Mestre João Tiago Silveira, e com Dr. Vítor Coelho, do 

Curso de Direito da Defesa Nacional, no ano letivo 2014/2015. 

 

- Co-coordenadora do Curso de Direito da Contratação Pública com os 

Professores Doutores Eduardo Paz Ferreira, Maria João Estorninho e Nuno Cunha 

Rodrigues, no ano letivo 2014/2015. 

 

- Co-coordenadora, com o Mestre João Tiago Silveira do Curso de Patrocínio 

Judiciário e Representação do Estado em Juízo, nos anos letivos 2011/2012, 2013/2014 

e 2014/2015. 

 

 



- Membro dos júris das provas orais realizadas no Centro de Estudos Judiciários 

no âmbito do 31º Curso Normal de Magistrados para os Tribunais Judiciais, via 

académica, em 1 e 2 de julho de 2014   

 

- Co-organizadora, com o Professor Doutor Vasco Pereira da Silva, do Colóquio 

sobre o Projeto de Revisão do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e o 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos, realizado na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, em 9 de maio de 2014, organizado pelo Instituto de 

Ciências Jurídico-Públicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 

- Co-coordenadora do curso de pós-graduação sobre “Patrocínio Judiciário e 

Representação em Juízo” organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas entre 

maio e junho de 2014 

 

- Co-coordenadora do curso de pós-graduado de atualização subordinado ao 

tema “Contratos Públicos em especial”, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-

Políticas entre março e maio de 2014 

 

- Participação como oradora no Colóquio Luso-Brasileiro de Direito 

Constitucional, subordinado ao tema “Direitos e deveres fundamentais”, co-organizado 

pelo Instituto de Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e 

pela Faculdade de Direito de Vitória 

- Participação como oradora no colóquio “Os novos contratos na Saúde e na 

Educação”, organizado pelo CEDIPRE da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, com uma intervenção subordinada sobre os novos contratos na área da 

Educação, realizado em 14 de dezembro de 2013 

 

- Participação como oradora a conferência organizada em parceria pelo ICJP e 

pelo SUCH sobre a “A cooperação inter-administrativa – aspetos da contratação pública 

associados à partilha de serviços”, com uma intervenção subordinada ao tema “Os 

contratos entre entidades públicas como formas de cooperação e colaboração”, realizado 

em 22 de novembro de 2013 

 

http://www.icjp.pt/conferencias/4312/programa
http://www.icjp.pt/conferencias/4312/programa


- Participação, como oradora, no curso de especialização sobre “Ministério 

Público na Justiça Administrativa”, organizado pelo Centro de Estudos Judiciários, com 

uma intervenção subordinada ao tema “Contencioso da contratação pública”, realizada 

no dia 4 de outubro de 2013 

 

- Co-organizadora, com o Professor Doutor Vasco Pereira da Silva, do Colóquio 

sobre o Projeto de Revisão do Código do Procedimento Administrativo, realizado na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 15 de julho de 2013, organizado 

pelo Instituto de Ciências Jurídico-Públicas 

 

 

- Participação, como oradora, na ação de formação sobre “Temas de Direito 

Administrativo”, organizada pelo Centro de Estudos Judiciários, com uma intervenção 

subordinada ao tema “Contratos interadministrativos”, realizada no dia 22 de março de 

2013 

 

- Co-coordenadora do curso de pós-graduação sobre “Patrocínio Judiciário e 

Representação em Juízo” organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas entre 

maio e junho de 2013 

 

- Co-coordenadora do curso de pós-graduado de atualização subordinado ao 

tema “As novas Diretivas sobre Contratação Pública”, organizado pelo Instituto de 

Ciências Jurídico-Políticas entre março e junho de 2013 

 

- Participação no curso de I Curso de Pós Graduação em Contratação Pública, 

dedicado ao tema “As novas fronteiras da contratação pública”, organizado pelo 

Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, lecionando uma sessão intitulada “Parcerias Público-Públicas”, 

em 22 de janeiro de 2013 

 

- Participação na Conferência Novos Temas da Responsabilidade Civil 

Extracontratual das Entidades Públicas, organizada pelo Instituto de Ciências Jurídico-

Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, realizada nesta Faculdade, 



em 5 de dezembro 2012, com uma intervenção subordinada ao tema Ilicitude e 

Presunções de Culpa na Responsabilidade pelo Exercício da Função Administrativa 

 

- Membro dos júris das provas orais realizadas no Centro de Estudos Judiciários 

no âmbito do 30º Curso Normal de Magistrados para os Tribunais Judiciais, via 

académica, em outubro de 2012 

 

- Membro da Comissão Coordenadora Científica do Centro de Investigação em 

Direito Público, coordenadora da área de Direito Administrativo 

 

- Co-coordenadora do curso “Patrocínio Judiciário e Representação do Estado 

em Juízo”, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, em Junho de 2012 

 

- Co-coordenadora do curso de pós-graduação “Contratos públicos em Tempo de 

crise” organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas entre Março e Maio de 

2012 

 

 - Participação, como oradora, no V Encontro de Professores de Direito Público, 

que se realizou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nos dias 27 e 28 de 

Janeiro de 2012, subordinado ao tema geral “O Tempo e o Direito Público”, tendo feito 

uma intervenção sobre “O Tempo e a Alteração das Circunstâncias Contratuais” 

 

- Intervenção na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa sobre 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, em 19 

de Outubro de 2011 

 

 - Participação, como oradora, no 1.º CISEGUR – Congresso Internacional de 

Segurança Pública e Privada, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, nos dias 6 e 7 de Julho de 2011 

 

- Intervenção na sessão de abertura do curso de Direito da Contratação Pública 

na Escola de Direito da Universidade do Minho, em 28 de Abril de 2011 

 



- Participação, como oradora, no Curso de Pós-Graduação em Contratação 

Pública, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 

leccionando uma aula subordinada ao tema Contratos Interadministrativos, no ano 

letivo de 2007/2008. 

 

- Participação, como oradora, no Foro Hispano-Luso de Derecho Judicial, 

realizado em Salamanca, de 18 a 20 de abril de 2006, organizado pelo Consejo General 

del Poder Judicial, subordinado ao tema “El Dominio Público Hidráulico”, com uma 

intervenção sobre “A utilização do domínio público hídrico pelos particulares”; 

 

- Participação no Curso de Pós-Graduação de Direito das Autarquias Locais da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, leccionando uma aula subordinada ao 

tema As Formas Contratuais de Cooperação entre a Administração Central e a 

Administração Local, nos anos lectivos de 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. 

 

- Participação no Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento em Arrendamento 

Urbano, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela Ordem 

dos Advogados, leccionando uma aula subordinada ao tema Arrendamentos de Prédios 

do Estado, nos anos anos lectivos de 2004/2005 e 2005/2006. 

 

- Participação no Curso de Verão de Direito Público sobre “Direito dos 

Contratos Públicos em Tempo de Mudança” organizado pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, leccionando uma aula subordinada ao tema Contratos Públicos 

nos Sectores Especiais, em Julho de 2006. 

 

- Participação no Curso de Pós-Graduação de Direito do Consumo da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, leccionando duas aulas subordinadas ao tema de 

Fornecimento de Bens Essenciais e Protecção dos Consumidores no Sector das 

Telecomunicações, nos anos lectivos de 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 

2004/2005 e 2005/2006. 

 

- Participação nas aulas leccionadas no Centro de Estudos Judiciários, no Curso 

de Formação de Juízes para os Tribunais Administrativos, em Janeiro e Março de 2003. 

 



- Participação no Curso de Pós-Graduação em Legística e Ciência da Legislação 

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, lecionando uma aula sobre a 

elaboração dos diplomas legislativos numa perspetiva de Direito Comparado, no ano 

lectivo 2003/2004 

 

 

- Participação em Cursos de Pós-Graduação na Universidade Católica do Porto 

subordinado ao tema O Novo Contencioso dos Contratos da Administração Pública. 

 

- Participação num colóquio organizado pelo Conselho Distrital de Faro da 

Ordem dos Advogados, subordinado ao tema O Novo Contencioso dos Contratos da 

Administração Pública, a convite daquele Conselho Distrital. 

 

- Intervenção em vários colóquios e conferências abordando temas de Direito 

Administrativo, Contencioso Administrativo e Direito Constitucional, designadamente, 

A Acção de Reconhecimento de Direitos e Interesses Legítimos, Os Procedimentos de 

Selecção do Co-contratante no Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, A Técnica de 

Redacção de Diplomas Legais e Contencioso dos Contratos da Administração Pública. 

 

- Participação em Cursos de Formação do Instituto Nacional de Administração 

sobre O Contencioso dos Contratos da Administração Pública. 

 

 - Participação no Curso de Pós-Graduação em Ciências Jurídico-Administrativas 

organizado pelo CINE FORUM do Funchal, ao abrigo de protocolo de cooperação com 

a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sobre o tema Contratos da 

Administração Pública em Junho de 2003. 

 

 

Cargos na Faculdade 

 

 - membro suplente da assembleia de maio de 2011 a dezembro de 2013 

- membro efetiva do CC entre dezembro de 2013 e novembro de 2015 

- membro suplente da Assembleia da Faculdade, como representante dos 

docentes, nos anos letivos de 2011/2012 e 2012/2013 



 

 

- Membro da Assembleia de Representantes (ano lectivo de 1991/1992, 

1992/1993 e 1994/1995 em representação dos estudantes) e do Conselho Pedagógico da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (anos lectivos 1999/2000 e 2000/2001 

em representação dos docentes). 

 

 

Trabalhos publicados 

 

- O enriquecimento sem causa da Administração Pública, Lisboa, 1998 

 

- A proteção dos terceiros no contencioso dos contratos da Administração 

Pública, Coimbra, 1998 

 

- “Da pretensa subsidiariedade da ação para reconhecimento de direitos ou 

interesses legítimos face aos restantes meios contenciosos, in Cadernos de Justiça 

Administrativa, nº 7, 1998 

 

- “Duas questões a propósito da aplicação do Decreto-Lei nº 134/98, de 15 de 

Maio”, in Cadernos de Justiça Administrativa, nº 19, 2000 

 

- O Direito da Defesa Nacional e das Forças Armadas, obra colectiva, realizada 

sob a coordenação do Prof. Doutor Jorge Miranda e do Prof. Doutor Blanco de Morais, 

Lisboa, 2000 

 

- “Da natureza jurídica dos atos praticados pela Administração no âmbito da 

execução dos contratos, in Cadernos de Justiça Administrativa, nº 25, 2001 

 

- A proteção dos consumidores no setor das telecomunicações, separata de 

Estudos do Instituto de Direito do Consumo, volume I, Coimbra, 2002 

 

- “Da aplicação do instituto do enriquecimento sem causa à invalidade dos 

contratos da Administração Pública, in Cadernos de Justiça Administrativa, nº 31, 2002 



 

- A proteção judicial dos terceiros nos contratos da Administração Pública, 

Coimbra, 2002 

 

- As formas contratuais de cooperação entre a Administração central e a 

Administração local, separata de Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Armando 

Marques Guedes, Lisboa, 2004 

 

- Código de Justiça Militar anotado e outra Legislação Militar, em co-autoria, 

Coimbra, 2004. 

 

- “A contratualização no Direito do Urbanismo”, in Revista Jurídica do 

Urbanismo e do Ambiente, nºs 25/26, 2006 

 

- “Contratos de prestação de bens e serviços celebrados entre o Estado e as 

empresas públicas e relações “in house”, in Cadernos de Justiça Administrativa, nº 65, 

2007 

- “Os contratos interadministrativos”, in Estudos de Contratação Pública, 

volume I, Coimbra, 2008 

 

- “Da admissibilidade de pessoas coletivas de iniciativa pública beneficiarem do 

estatuto de utilidade pública”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo 

Correia, Coimbra, 2010 

 

- “O princípio da efetividade do Direito Comunitário: comentário ao Acórdão do 

TJUE “Recheio-Cash & Carry, SA”, de 17 de Junho de 2004, Processo C-30/02, obra 

colectiva, in 20 Anos de Jurisprudência da União sobre Casos Portugueses. O que fica 

do Diálogo entre os Juízes Portugueses e o Tribunal de Justiça da União Europeia, 

obra coletiva, Lisboa, 2011 

 

- “Contratos entre entidades adjudicantes (Acórdão do TJUE, de 9 de Junho de 

2009, Processo n.º C-480/06)”, in Revista de Contratos Públicos, n.º 2, 2011 

 



- Contratos Interadministrativos, Coimbra, 2011  

 

- O tempo e a alteração das circunstâncias contratuais, intervenção no V 

Encontro de Professores de Direito Público, in www.icjp.pt  

 

- “Duas questões a propósito da responsabilidade extracontratual por (f)actos 

ilícitos e culposos praticados no exercício da função administrativa: da responsabilidade 

civil à responsabilidade pública. Ilicitude e presunção de culpa”, in Estudos em 

Homenagem ao Professor Doutor Jorge Miranda, Coimbra, 2012 

 

- “Da natureza vinculativa dos contratos interadministrativos (anotação ao 

Acórdão do STA de 28 de março de 2012, Processo n.º 01151/11)”, in Cadernos de 

Justiça Administrativa, n.º 95, dezembro de 2012 

 

- “Contratos de associação celebrados entre o Ministério da Educação e os 

estabelecimentos particulares e cooperativos de ensino: natureza e regime jurídico”, em 

co-autoria com a Professora Doutora Maria João Estorninho, in Revista de Contratos 

Públicos, n.º 5, 2013 

 

- “Comentário ao Acórdão do Tribunal de Justiça, de 5 de Outubro de 2009, 

Processo n.º C-196/08 (Acoset SpA c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO 

Idrico Ragusa e o.)”, in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Cunha Rodrigues, 

Lisboa, 2013 

 

- “Ilicitude e presunções de culpa na responsabilidade pelo exercício da função 

administrativa”, atas da conferência Novos temas da responsabilidade civil 

extracontratual das entidades públicas, realizada em 5 de dezembro de 2012, na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sob a coordenação dos Senhores 

Professores Doutores Carla Amado Gomes e Miguel Assis Raimundo 

 

- “A utilização do domínio público hídrico por particulares”, in Direito da Água, 

obra coletiva, Lisboa, 2013 

 

http://www.icjp.pt/


- “A representação do Estado pelo Ministério Público nos tribunais 

administrativos”, in Revista Julgar, n.º 20, 2013 

 

- “Responsabilidade por ato da função legislativa decorrente da Lei do 

Orçamento de Estado e âmbito da jurisdição administrativa” (Anotação ao Acórdão do 

STA de 14 de fevereiro de 2013, Processo n.º 01173/12), in Responsabilidade Civil 

Extracontratual das Entidades Públicas: Anotações de Jurisprudência, e-book, obra 

coletiva, 2013 

 

- Direito dos Contratos Públicos. Elementos de estudo, obra coletiva, Lisboa, 

2013 

 

- Lições de Direito dos Contratos Públicos, Lisboa, 2014 

 

- “Da impugnabilidade de atos administrativos de execução - Ac. do TCA Sul de 

29.9.2011, P. 7413/11, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 103, abril de 2014 

 

- “Parcerias público-públicas”, in Novas fronteiras da contratação pública, obra 

coletiva, Coimbra editora, Coimbra, 2014 

 

- “Enquadramento jurídico-constitucional da política pública de Educação”, in 

40 Anos de políticas públicas de Educação em Portugal. A construção democrática do 

ensino, volume I, obra coletiva coordenada por Maria de Lurdes Rodrigues, Coimbra, 

2014 

 

- “Direito fundamental à educação, mercado educacional e contratação pública”, 

in e-Pública: Revista eletrónica de Direito Público, n.º 2, 2014, in www.e-publica.pt 

(sujeito a peer review) 

 

- “Contratos interadministrativos”, in Direito Administrativo, ebook do Centro 

de Estudos Judiciários, obra coletiva do Centro de Estudos Judiciários, Lisboa, 2014, in 

http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/Administrativo/Direito_Administrativo.pdf 

 

http://www.e-publica.pt/


- “O novo contencioso pré-contratual: em especial, o âmbito de aplicação e o 

prazo de propositura da ação”, in “O anteprojeto de revisão de Código Processo nos 

Tribunais Administrativos e do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais em 

debate”, obra coletiva, Lisboa, 2014 

 

- “Fundamentos constitucionais do ensino superior”, in 40 Anos de Politicas de 

Ciência e Ensino Superior em Portugal, volume I, obra coletiva coordenada por Maria 

de Lurdes Rodrigues, 2017 

 

- “Os espetáculos e outras formas de exibição de animais”, in……, obra coletiva 

coordenada por Maria Luísa Duarte e Carla Amado Gomes, Lisboa, 2017 

 

 

 


