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Colóquio 

 

A centralização/descentralização em Portugal: as tarefas locais, regionais e nacionais da 

Administração Pública. 

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição através do email rt-coloquio@ua.pt. 

O colóquio decorre na Sala de Atos Académicos da Reitoria da Universidade de Aveiro 

no dia 25 de outubro das 9h30 às 16h30. 
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Seminário 

A descentralização e o poder local: as novas competências em debate. 

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição através do email  

inscricoesconferencia@cm-gaia.pt. 

O seminário decorre no Auditório do Centro Paroquial de Mafamude, no dia 17 de 

Outubro das 9h às 18h. 
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Publicações periódicas 

 Revista Questões Atuais de Direito Local n.º 23 

 

Sumário: 

 

A iluminação pública como serviço 

público autónomo da distribuição de 

energia eléctrica em baixa tensão: o caso 

da cidade de Lisboa Suzana Tavares da 

Silva | João Figueira 

 

A exceção como regra na reabilitação de 

edifícios e frações: breve apresentação do 

Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de 

julho Fernanda Paula Oliveira 

 

O regime das polícias municipais: 

presente e futuro Luís Marques 

 

Plazo para la ejecución de las órdenes de 

restitución urbanísticas en España: especial referencia a Galicia José María Domínguez 

Blanco 

 

Um caso de ajuste direto que um senhor vereador votou e depois impugnou no 

tribunal Carlos José Batalhão 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) é vinculativo dos 

particulares Fernanda Paula Oliveira | Dulce Lopes 
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 Revista das Assembleias  

Municipais, n.º 10 

 

   

 Revista das Freguesias, n.º 10 

 

(Clique aqui para mais informações) 
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Monografias: 
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Estatuto do Direito de Oposição nas 

Autarquias Locais 

Luís Filipe Mota Almeida 

Preço: 15€   

  

 

Os Municípios e a Distribuição de Energia 

Elétrica em Baixa Tensão 

João Pacheco de Amorim e Carlos José 

Batalhão 

Preço: 15€ (assinantes: 12€) 
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Manual de Cidadania, 2.ª edição 

 António Cândido de Oliveira 

Preço: 12€ (assinantes: 10€) 

  

 

 

 

Os Eleitos Locais, 2.ª edição 

Maria José Leal Castanheira Neves 

Preço: 12€ (assinantes: 10€)  
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