
Exmo(a). Senhor(a), 
  
O Sr. Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional, a Embaixada Britânica e a 
Universidade Católica Portuguesa têm a honra de convidar V.Exa. para o 
Debate “Better Regulation – a experiência britânica”, a realizar no dia 25 de Março, às 
17 horas, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. 
  
O Estado moderno tem na redução da burocracia excessiva um desafio permanente, o 
qual assume particular importância no espaço europeu, em razão do acréscimo 
regulatório imposto aos Estados-membros por via comunitária. Esse desafio é, por 
outro lado, especialmente relevante no atual contexto português, enquanto fator de 
promoção de um ciclo de relançamento económico. Nos últimos anos, o Reino Unido 
vem conduzindo uma das iniciativas mais ambiciosas e inovadoras nesta área, que 
constitui também um interessante caso de estudo a nível internacional. 
  
Este debate, em que será feita uma apresentação da experiência inglesa 
pelo Chairman do Better Regulation Executive, Lord Curry, oferece assim uma 
oportunidade privilegiada para examinar de perto aquelas medidas e refletir sobre a 
sua aplicabilidade na esfera da Administração Pública portuguesa. 
  
A entrada é livre, sendo necessário confirmar a presença através do formulário online. 
 
Esperamos pois poder contar com a participação de V. Exa. neste Debate, e 
apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1fiQ4kYthmfI0FN02AeLGc6gUvWZQEirdddoe1dr4kb0/edit


 
Programa 

 
 
 
“Better Regulation – a experiência britânica” 
25 de Março, 17 horas, Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa 
  
Programa 
  
17:00 Sessão de Abertura 
José Lobo Moutinho, Coordenador do Católica Research Centre for the Future of Law 
(Lisboa) 
Joaquim Pedro Cardoso da Costa, Secretário de Estado para a Modernização 
Administrativa 
  
17:15 - Intervenção “Better Regulation – a experiência britânica” 
Keynote Speaker: Lord Curry (Chairman of the Better Regulation Executive) 
  
17:30 - Painel 
Moderador: André Salgado de Matos (UCP) 
Comentadores:   
João Tiago Silveira (FDUL) 
Nuno Garoupa (UCP/FFMS) 
Marta Portocarrero (UCP) 
  
18:10 - Abertura do debate ao público 
  
18:30 - Sessão de Encerramento 
Maria da Glória Garcia, Reitora da Universidade Católica Portuguesa 
Miguel Poiares Maduro, Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional 
 
Inscrições: 
Formulário online 
Mais informações através do e-mail mcandrade@fd.lisboa.ucp.pt   

https://docs.google.com/forms/d/1fiQ4kYthmfI0FN02AeLGc6gUvWZQEirdddoe1dr4kb0/edit
mailto:mcandrade@fd.lisboa.ucp.pt

