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NOTA PRÉVIA À 5.ª EDIÇÃO

A presente edição procede à atualização do livro, fundamentalmente em 
razão da aprovação da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, sobre medidas espe-
ciais de contratação pública e alteração do Código dos Contratos Públicos. 
Aproveita-se a ocasião para atualizar indicações doutrinais e referências  
de jurisprudência. 

Optou-se por não abordar a análise das medidas especiais de contratação 
pública, matéria de que se ocupa uma outra obra de autoria partilhada com 
o Doutor Licínio Lopes Martins e o Mestre Pedro Santo Azevedo. 

15 de junho de 2021

Pedro Costa Gonçalves
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