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Num inspirado passo de The Year of the Flood (o segundo painel do 
tríptico MaddAdam), Margaret Atwood ensina-nos, pela voz de Pi-
lar, que “o tempo não é uma coisa que passe”, é antes um “mar no 
qual flutuamos” ou estamos condenados a flutuar. No início desta 
nova etapa (esgotado o momento de pausa por que todos esperá-
vamos), permitam-me que fique por esta evocação. Não decerto 
pelo contexto narrativo do “dilúvio sem água” que, neste romance 
de 2009, a Autora de Handmaid’s Tale brilhantemente inventa (o 
de uma pandemia avassaladora, inteiramente desenhada por mão 
humana…), antes pelo reconhecimento de que o “flutuar” que a 
todos nos responsabiliza, num momento em que a iminência do 
recomeço se nos impõe sem reservas, está longe na verdade de 
se reduzir a um exercício de resistência. O IJ precisa de muito mais 
do que uma adaptação hábil às correntes e contracorrentes, preci-
sa da força, da imaginação e do entusiasmo generoso de todos os 
seus membros. Sem este contributo, o “flutuar” pode manter (com 
maior ou menor êxito) a sua aparência; não nos conduzirá no en-
tanto seguramente ao porto ambicionado (ao porto de que a nossa 
Casa efectivamente precisa). 

J M Aroso Linhares 
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I. Últimas Publicações do IJ

a) Publicações do IJ

1º VOLUME DA REVISTA UNDECIDABILITIES AND LAW – THE COIMBRA JOUR-
NAL FOR LEGAL STUDIES (ULCJ)

DOI: https://doi.org/10.14195/2184-9781_1 

O primeiro volume da revista Undecidabilities and Law – The Coimbra Journal 
for Legal Studies (ULCJ) explora o tema “Political Correctness and Law”, tendo 
beneficiado de um generoso e diversificado conjunto de contribuições e con-
tando com um primeiro capítulo da autoria do Professor James Boyd White.

LIVRO BRANCO RESPONSABILIDADE EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNDO LU-
SÓFONO: FAZENDO JUSTIÇA DURANTE E ALÉM DA EMERGÊNCIA DA COVID

DOI: https://doi.org/10.47907/livro2021_01pt 

O Livro Branco é um dos resultados do projeto “Responsibility for Public Health 
in the Lusophone World: doing justice in and beyond the Covid emergency”, li-
derado pelo Instituto Jurídico e financiado pela Organização Mundial de Saúde. 
A equipa responsável pelo livro foi composta por investigadores do Instituto 
Jurídico da Universidade de Coimbra, da Universidade dos Açores, da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Brasília), da Universidade Eduardo Mondlane, da Universi-
dade José Eduardo dos Santos e da Universidade de Macau.

A EDIÇÃO GENÉTICA COMO ELEMENTO DAS RESPONSABILIDADES PAREN-
TAIS. UMA ANTECIPAÇÃO DO CENÁRIO JUSCIVILÍSTICO FAMILIAR FACE AOS 
AVANÇOS DA ENGENHARIA GENÉTICA

Autor: Thaís da Nóbrega Cesa e Silva

ISBN: 978-989-8891-91-4
A presente obra realiza uma abordagem dos avanços científicos no âmbito da 
genética humana, precisamente sobre as técnicas de edição genética, em co-
municação com a realidade juscivilística familiar. Antecipa-se o cenário das re-
lações familiares, designadamente as relações paterno-filiais e suas responsa-
bilidades parentais, diante de uma futura regulamentação da edição genética 
germinal com propósitos preventivo-terapêuticos, a fim de demonstrar a har-
monia entre os anseios familiares e os resultados alcançáveis pela biociência 
e, assim, reforçar a imprescindibilidade do desenvolvimento da biotecnologia. 
Nesse contexto, é reconhecido um conflito entre direitos fundamentais, no-
meadamente o direito à identidade genética do ser humano, que se confronta 
com os direitos à saúde, liberdade científica, liberdade procriativa e integrida-
de física. 

https://doi.org/10.14195/2184-9781_1  
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DISSEMINAÇÃO NÃO CONSENSUAL DE IMAGENS ÍNTIMAS. UMA ANÁLISE 
À LUZ DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Autor: Érica Nogueira Soares D’Almeida

ISBN: 978-989889192-1
A presente obra realiza uma abordagem dos avanços científicos no âmbito da A 
disseminação não consensual de imagens íntimas (NCII), referida popularmente 
como “revenge porn”, consiste no compartilhamento de imagens sexualmente 
explícitas ou íntimas sem o consentimento da pessoa retratada. A prática tor-
nou-se frequente a partir do surgimento da chamada web 2.0, na qual há inten-
sa produção e compartilhamento de conteúdo entre os usuários da Internet. O 
livro pretende analisar a NCII do ponto de vista do direito à proteção de dados, 
tendo em conta o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia 
(RGPD). Indaga-se sobre a possível aplicação do direito ao apagamento previsto 
no regulamento, sobre a sua relação com o “direito ao esquecimento” e sobre os 
sujeitos aos quais compete a obrigação de apagamento de dados. A NCII é uma 
situação desafiadora do ponto de vista da aplicação do direito à proteção de 
dados pessoais: envolve a publicação de dados de terceiros, por pessoas singu-
lares, em redes sociais ou outras plataformas - situação para a qual a legislação 
europeia de proteção de dados pessoais não foi historicamente pensada. 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E TRANSCONSTITUCIONALISMO. PARADIGMA, 
MÉTODO E TEORIA

Autor: Ednan Galvão Santos

ISBN: 978-989889198-3

O tradicional Direito Constitucional, de perfil vestefaliano, revela-se incapaz de 
responder aos problemas oriundos do paradigma emergente. Ednan Galvão 
Santos examina a eficácia dos direitos humanos e fundamentais à luz do Trans-
constitucionalismo: um fenômeno tridimensional (paradigma, método e teoria) 
concernente aos novos desafios de um Direito Constitucional que transcendeu 
as fronteiras estatais e logrou relevância para outras ordens jurídicas. O estudo 
do direito comparado, a análise doutrinária e o exame jurisprudencial demons-
tram a existência de manifestações transconstitucionais de tutela da eficácia dos 
direitos humanos e fundamentais no âmbito de relações jurídicas entre particu-
lares e de liames travados entre indivíduo e Estado, razão pela qual a clivagem 
entre eficácia horizontal e eficácia vertical permanece atual e relevante, enquan-
to via ou ferramenta teórica tendente a fornecer uma compreensão contextuali-
zada do atual panorama global de salvaguarda desses direitos.

ENTRE A TRANSMISSÃO DE DIREITO LITIGIOSO E A HABILITAÇÃO PROCES-
SUAL. UMA TRANSFIGURAÇÃO DINÂMICA DAS PARTES

Autor: Ana Margarida Novais

ISBN: 978-989889199-0

Quando uma das partes processuais (autor ou réu) transmite certo direito leva-
do a juízo, a instância até então estabelecida alterar-se-á. O legislador processu-
al português respondeu em duas frentes à incorreção da instância. Se, por um 
lado, permitiu a entrada da nova parte na posição em que a parte-transmitente 
se encontrava (art. 356.º CPC), por outro, garantiu que o curso do processo e a 
produção dos seus efeitos não dependessem da habilitação do adquirente (art. 
263.º/1/3 CPC). Impõem-se aqui dois planos: o do processo, que principia, existe, 
cumpre-se e termina pelo(s) e no(s) direito(s) posto(s) em juízo, e o da transmis-
são desse direito. Daqui, e em sinergia, perceberemos o porquê de o processo 
não ser (nem poder ser) estanque ao comércio jurídico. O sistema rejeita ver o 
processo (ou a litigiosidade) como uma redoma temporal onde os direitos que 
se peticionam ficam interrompidos ou fica suspensa toda a sua potencialidade. 
As partes mantêm-se sujeitos jurídicos, capazes de ceder e de transmitir.
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I. Últimos eventos do IJ
15JULHO2021
LANÇAMENTO DO LIVRO BRANCO “RESPONSABILIDADE EM SAÚDE 
PÚBLICA NO MUNDO LUSÓFONO - FAZENDO JUSTIÇA DURANTE E 
ALÉM DA EMERGÊNCIA COVID”

O evento de lançamento do Livro Branco “Responsabilidade Em Saúde 
Pública No Mundo Lusófono - Fazendo Justiça Durante e Além da Emer-
gência Covid” decorreu em modalidade mista: o evento presencial, no 
Auditório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), 
em Lisboa, foi também transmitido em formato virtual. No evento, foi 
apresentado o projeto que lhe deu origem – o projeto “Responsibility for 
Public Health in the Lusophone World: doing justice in and beyond the 
Covid emergency” –, bem como o conteúdo da obra final

16JULHO2021
INTERNATIONAL RESEARCH TALKS

O Instituto Jurídico organizou, pela primeira vez, Conversas com a participação 
dos Investigadores de Instituições estrangeiras que encontram acolhimento 
no IJ para realização parcial das suas investigações. As conversas ocorreram 
em português e em espanhol e foram moderadas pelas Senhoras Doutoras 
Suzana Tavares da Silva e Dulce Lopes.
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I. Vida interna do IJ

i. Projeto ECl: From A to Z lançou a segunda edição da sua Newsletter informativa, com as atua-
lizações do projeto e respetivo andamento. Nesta edição, destacou-se o arranque do curso em 
formato e-learning, cujo material de suporte já se encontra disponível na plataforma de ensino à 
distância da UC.

ii. O Instituto Jurídico anuncia que irá organizar um conjunto de conferências em preparação para 
os 100 anos das Regras de Haia. As «Regras de Haia» (Convenção de Bruxelas de 1924) são, ainda 
hoje, um texto de grande importância para o transporte internacional de mercadorias por mar, 
por isso, em 2024 será tempo de celebrar o seu centenário. O Instituto Jurídico da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra pretende estar no centro dessas comemorações. Várias ini-
ciativas estão a ser planeadas (um volume de aniversário, um congresso, webinars...) para discutir 
as «Regras» e a sua aplicação, mas também para lançar um olhar sobre os desafios que o trans-
porte marítimo terá de enfrentar nos anos vindouros: riscos de segurança, preocupações ambien-
tais, navios autónomos... O Aniversário será uma oportunidade para refletir sobre os múltiplos 
desafios societais emergentes do transporte marítimo, bem como para homenagear a tradição 
marítima portuguesa. O Instituto Jurídico irá colocar online uma página dedicada ao projeto de 
comemoração, onde será possível acompanhar todas as atividades e informações sobre o projeto.

iii. A terceira sessão do “Conversas sobre Investigação e Ciência no Colégio da Trindade” foi or-
ganizado em parceria com a PERIN e subordinou-se ao tema “Horizonte Europa: Cluster 2- Cul-
tura, Criatividade e Sociedade Inclusiva”. O evento contou com a chancela do Instituto Jurídico, 
fazendo parte do seu plano estratégico, mas foi aberto a investigadores de outras unidades de 
investigação do país, tendo contado com a presença de dois pontos de contacto nacional, Natá-
lia Dias e Margarida Oliveira.

iv. Foi aprovado o Projeto "Addressing gaps in the implementation and management of alternati-
ves to imprisonment and post-release support during the COVID-19 global pandemic", financiado 
pela Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire e coordenado pela Penal Reform International, 
em parceria com o Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e com 
a organização não-governamental Hungarian Helsinki Committee, para o período entre março e 
dezembro de 2021. A equipa de investigação conta com as Prof. Doutoras e Investigadoras Inte-
gradas do IJ Anabela Miranda Rodrigues, Maria João Antunes e Sónia Fidalgo e as mestres Inês 
Horta Pinto e Karla Tayumi Ishiy. 
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II. Eventos Programados do IJ

1OUTUBRO2021

COLÓQUIO – CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE CONTRATOS PARA 
VENDA INTERNACIONAL DE MERCADORIAS (ADOTADA EM VIENA EM 11 DE 
ABRIL DE 1980) E A ORDEM JURÍDICA PORTUGUESA NO DIA DA SUA ENTRA-
DA EM VIGOR

A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para Venda Internacional de 
Mercadorias (CISG), adotada em Viena em 11 de abril de 1980, entrará em vigor 
em Portugal a 1 de outubro de 2021. Tratando-se de um instrumento internacio-
nal aplicável em grande parte das ordens jurídicas nacionais com as quais Por-
tugal se relaciona, procura-se, com este evento, dar a conhecer os seus traços 
essenciais e sinalizar alguns dos aspetos potencialmente problemáticos que a 
respetiva entrada em vigor permite perspetivar. O evento conta com a partici-
pação de reputados especialistas internacionais, do Brasil e dos Estados Unidos. 

25 E 26OUTUBRO2021

II ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE DOUTORANDOS DE DIREITO PROCESSUAL

Realizar-se-á nos próximos dias 25 e 26 de outubro o segundo Encontro Ibero-
-americano de Doutorandos de Direito Processual. A conferência de abertura 
estará a cargo do Presidente da International Association of Procedural Law. O 
evento decorrerá em formato híbrido e contará com intervenções de doutoran-
dos das Universidades de Coimbra, Medellín, Sevilha, Salamanca e Hidalgo.
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I. Chamadas para Bolsas
i. Bolsas de Auxílio à Investigação Ignacio Hernando de Larramendi

A edição de 2021 das Bolsas de Auxílio à Investigação Ignacio Hernando de Larramendi, financiará 
projetos nas áreas de Promoção da Saúde e Seguros e Segurança Social. Os projetos de investigação 
candidatos devem tratar um vários dos temas: 

Na área de Promoção da Saúde:
• Estratégias para a mudança de hábitos: prevenção da obesidade e promoção da atividade 

física;
• Educação para pacientes;
• Avaliação de lesões corporais;
• Gestão de saúde: qualidade e segurança médica;
• Longevidade e qualidade de vida.
Na área de Seguros e Segurança Social: 
• Seguros;
• Segurança social: economia do envelhecimento. 

Prazo de candidatura: 11 de outubro de 2021.

Mais informações: https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/

ii. Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos

A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) foi criada, em 2009, com a missão estatutária de 
promover e aprofundar o conhecimento sobre a realidade portuguesa. Com esse intuito, foi criada 
uma área de estudos que, desde 2012, já publicou mais de cinco dezenas de estudos académicos nas 
áreas de Economia, Instituições e Sociedade. 
As temáticas prioritárias a explorar nos projetos adjudicados pela Fundação são definidas previamen-
te pelos seus Órgãos Sociais e publicadas no Programa de Estudos trienal. Os autores dos estudos 
da Fundação, regra geral académicos vinculados a universidades e centros de investigação nacionais 
e internacionais, são selecionados através de um processo de candidaturas público e transparente, 
por forma a garantir o rigor e a independência da investigação produzida.
O processo de candidaturas para a elaboração de estudos promovidos pela Fundação Francisco 
Manuel dos Santos está aberto em permanência durante a vigência do atual Programa de Estudos 
(2021-2023).

Mais informações: https://www.ffms.pt/destaques/detalhe/5355/programa-de-estudos 

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/ 
https://www.ffms.pt/destaques/detalhe/5355/programa-de-estudos  
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II. Chamadas para  
Comunicações e Publicações
i. Undecidabilities and Law

O segundo volume da revista Undecidabilities and Law será coordenado por Erik Jayme, antigo Pro-
fessor da Universidade de Heidelberg e terá como tema a “Identidade Cultural e o Conflito de Valo-
res”. Neste volume serão acolhidas contribuições que destaquem os modos de interpretar e conciliar 
valores e interesses em situações de conflitos culturais. Privilegiam-se textos que demonstrem as 
formas como os tribunais internacionais e nacionais e outros operadores legais, como o legislador e a 
administração (por exemplo, dentro da recente crise pandémica), lidam com questões estruturais de 
diversidade de regras, princípios e valores jurídicos.

Prazo de submissão dos artigos completos: 30 de setembro 2021

Decisão de aceitação: 8 de outubro 2021

Prazo de submissão dos artigos completos: 30 de novembro 2021

Mais informações: https://impactum-journals.uc.pt/undecidabilitiesandlaw/announcement/view/205

ii. German Yearbook of International Law

Os editores do German Yearbook of International Law prorrogaram o prazo para apresentação de ar-
tigos gerais para o volume 64 (2021), convidando os interessados a submeterem contribuições para 
consideração até ao próximo dia 1 de outubro de 2021.
O ano de 2020 provou ser o mais consequente da história moderna. Os recentes acontecimentos 
mundiais puseram em evidência a existência de sérios desafios ao Direito Internacional e às suas 
instituições. O German Yearbook of International Law tem interesse em receber artigos sobre todos os 
tópicos e campos de interesse que sejam relevantes para o Direito Internacional Público.

Prazo de submissão: 1 de outubro de 2021

Mais informações: https://voelkerrechtsblog.org/calls-for-papers/german-yearbook-of-international-
-law-vol-64-2021-2/ 

https://impactum-journals.uc.pt/undecidabilitiesandlaw/announcement/view/205 
https://voelkerrechtsblog.org/calls-for-papers/german-yearbook-of-international-law-vol-64-2021-2/ 
https://voelkerrechtsblog.org/calls-for-papers/german-yearbook-of-international-law-vol-64-2021-2/ 
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III. Chamadas para Projetos
i. Fundo de Relações Bilaterais – Portugal & Noruega - Parcerias para a Inovação - FBR Open Call#2  

O financiamento será disponibilizado para iniciativas bilaterais, em qualquer área estratégica, que 
contribuam de forma clara para o fortalecimento das relações bilaterais e sejam capazes de produ-
zir resultados tangíveis. As iniciativas bilaterais podem realizar-se em Portugal e/ou na Noruega ou 
em qualquer outro território do Espaço Económico Europeu que, numa perspetiva bilateral, possa 
ter interesse para os parceiros portugueses e noruegueses. São exemplos de atividades potencial-
mente apoiadas: eventos de matchmaking; cooperação técnica e intercâmbio; estágios; capacitação 
e cursos intensivos; workshops e seminários; visitas de estudo; estudos e publicações; campanhas, 
exposições e material publicitário.

 Prazos de candidatura:

• 1.ª fase: 26 de novembro 2021;
• 2.ª fase: 27 de maio 2022;
• 3.ª fase: 25 de novembro 2022;
• 4.ª fase: 26 de maio 2023

Mais informações: https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/fundo-de-relacoes-bilaterais/con-
cursos/portugal-e-noruega-parcerias-para-a-inovacao-fbr-open-call-2/

ii. Financiamento da UE ao abrigo do projeto EU4Health

A Comissão Europeia aprovou no dia 24 de junho o Programa de Trabalhos do EU4Health, orientado 
para as seguintes prioridades:

• Resposta à crise COVID-19 e reforço da resiliência da UE às ameaças transfronteiriças para 
a saúde;

• Plano Europeu de Combate ao Cancro; 
• Estratégia Farmacêutica para a Europa.

Para além destes tópicos, o programa cobre ainda outras áreas como como a digitalização dos sis-
temas de saúde, a resistência aos agentes antimicrobianos e a melhoria das taxas de vacinação na 
Europa. O EU4Health fornecerá financiamento a entidades jurídicas elegíveis dos Estados-Membros, 
sob forma de subvenções, aquisições de serviços e prémios a alocar diretamente pela Comissão ou 
pela Health Digital Executive Agency (HaDEA) – operante a partir de Outubro de 2021.
Mais informações: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/wp2021_annex_en.pdf 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/fundo-de-relacoes-bilaterais/concursos/portugal-e-noruega-parcerias-para-a-inovacao-fbr-open-call-2/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/fundo-de-relacoes-bilaterais/concursos/portugal-e-noruega-parcerias-para-a-inovacao-fbr-open-call-2/
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/wp2021_annex_en.pdf  
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IV. Chamadas para prémios
i. 2030: A new horizon for International Economic Law? 

O ano 2020 desenrolou-se de forma altamente imprevista e conturbada, não deixando nenhuma 
esfera da vida legal, económica ou social intocada pela crise global gerada pela Covid-19. O ano 
de 2021 continua a revelar múltiplas tensões decorrentes da persistente pandemia global. Neste 
contexto volátil, a Segunda Edição do Prémio Jurista Global deseja olhar para o futuro, encora-
jando novas contribuições escritas para o desenvolvimento do Direito Económico Internacional. 
Tomando o ano 2030 como meta, a Segunda Edição do Prémio Jurista Global procura reconhecer 
autor(es) que apresenta(m) avaliações rigorosas sobre o presente do Direito Económico Interna-
cional e oferece(m) propostas lúcidas sobre como as mudanças ocorridas nesse ramo jurídico 
durante a presente década devem ser abordadas.

Prazo de submissão: 15 de novembro 2021

Mais informações: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/announcement/view/43 

ij.fduc

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/announcement/view/43  

