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Uma das tarefas menos “divulgadas” (mas nem por isso menos 
relevantes) do nosso centro de investigação é aquela que se de-
senvolve no contexto da chamada «formação avançada». Dedicar 
o editorial do presente número a esta «actividade», sublinhando a 
relação directa com o Curso de Doutoramento da FDUC – cuja es-
pecificação temática (“Desafios sociais, incerteza e Direito”) corres-
ponde, como se sabe, à do projecto estratégico do IJ –, é na verdade 
especialmente oportuno, uma vez que um dos modos mais visíveis 
desta participação – conjugando, numa convergência feliz, todas as 
áreas de investigação do nosso Instituto –  se cumpre precisamente 
com a construção do Seminário Geral, cujo percurso (no presente 
ano lectivo) se iniciou em 8 de Outubro (com uma preciosa inter-
venção do Senhor  Doutor Fernando Bronze) e se vai prolongar sem 
interrupções até ao dia 17 de Dezembro (com uma sessão final não 
menos prometedora, de que falaremos já a seguir). 

Não se trata na verdade apenas de dar atenção ao Seminário Ge-
ral, mas de assinalar o seu novo tema condutor, concentrado num 
dos “desafios societais” que a investigação do IJ tem privilegiado 
nos últimos tempos: o da inteligência artificial. Depois de uma sequ-
ência de nove sessões, percorrendo todos os domínios do Direito 
e envolvendo quinze investigadores integrados do Instituto Jurídi-
co, distribuídos por diversos módulos (ver pormenores em https://
www.uc.pt/fduc/cursogeraldoutoramento/PDFS/2021-2022-Semi-
narioGeral.pdf), a sessão final terá desde logo a especificidade do 
seu auditório, não se dirigindo apenas a participantes no Curso, 
mas ao público em geral. E não ficamos por aqui. Reunindo os Se-
nhores Doutores Anabela Rodrigues e Christoph Burchard (Pro-
fessor da Goethe Universität de Frankfurt am Main e investigador 
principal no cluster de excelência "Die Herausbildung normativer 
Ordnungen"), o que essa sessão do dia 17 nos promete é na ver-
dade uma conversação ao mais alto nível (verdadeiramente a não 
perder!), concentrada nas possibilidades, desafios e problemas a 
que o tempo da inteligência artificial expõe o Direito em geral e o 
Direito Penal em especial. 

J M Aroso Linhares 
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I. Últimas Publicações do IJ

a) Publicações do IJ

(R)EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE SAÚDE MENTAL À LUZ DA CONVENÇÃO 
SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

DOI: 10.47907/livro2021_03

Autor: Eduardo António da Silva Figueiredo

O presente estudo destina -se a analisar as principais tendências hodiernas ao 
nível da evolução da legislação em matéria de saúde mental – à escala global e, 
em especial, europeia –, nomeadamente à luz da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência (CDPD).

GUIA DE BOAS PRÁTICAS NAS PME - SOCIEDADE POR QUOTAS

DOI: 10.47907/guia2021_1

Autores: Jorge M. Coutinho de Abreu, Alexandre Soveral Martins, Carolina 
Cunha, Rui Pereira Dias

O Guia de Boas Práticas nas PME-Sociedades por Quotas contém Recomenda-
ções sobre diversas matérias que são de especial interesse para as referidas 
sociedades. Cada Recomendação contém informações acerca do regime legal 
e comentários breves que justificam as soluções propostas
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II. Últimos eventos do IJ
28SETEMBRO2021
CONFERÊNCIA SOBRE “LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO COMO  
ARTEFACTOS DEÓNTICOS”

O Instituto Jurídico organizou a Conferência sobre “Las Normas de Com-
portamiento Como Artefactos Deónticos” com o Professor Doutor Juan 
Pablo Mañalich R., da Faculdade de Direito da Universidade do Chile. A 
conferência, realizada em formato de webinar, veio dar continuidade às 
atividades do Think Tank “O Problema da Normatividade do Direito”, no 
qual Juan Pablo Mañalich R. vem propor uma reflexão sobre as normas 
de comportamento, contribuindo, com esta jornada, para a problemati-
zação da norma jurídica.

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 

Realizou-se o Colóquio sobre a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos 
para Venda Internacional de Mercadorias (CISG), adotada em Viena em 11 de 
abril de 1980, que entrou em vigor em Portugal a 1 de outubro de 2021. Com 
o evento, procurou dar-se a conhecer os traços essenciais deste instrumento 
internacional, bem como sinalizar alguns dos aspetos potencialmente proble-
máticos que a respetiva entrada em vigor permite perspetivar. O evento con-
tou com a participação de reputados especialistas nacionais e internacionais, 
do Brasil e dos Estados Unidos.

20OUTUBRO2021
A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA JURÍDICA E CIENTÍFICA PARA EMPRESAS 
MAIS SUSTENTÁVEIS E MAIS RESPONSÁVEIS: NOVAS VIAS DE COLABORA-
ÇÃO ENTRE O MUNDO ACADÉMICO E O MUNDO EMPRESARIAL 

Teve lugar o evento “A contribuição da pesquisa jurídica e científica para em-
presas mais sustentáveis e mais responsáveis: novas vias de colaboração entre 
o mundo académico e o mundo empresarial”, cujo objetivo primordial consis-
tiu na compreensão do contributo dos investigadores da área do Direito e de 
áreas afins (economia, gestão, marketing) no apoio às empresas, auxiliando-as 
no desempenho do seu papel de participantes ativos no desenvolvimento sus-
tentável, contribuindo para melhorar o desempenho empresarial e a imagem 
das empresas, ao mesmo tempo que adequam o seu modelo de produção às 
exigências ambientais.
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25 E 26OUTUBRO2021
II ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE DOUTORANDOS DE DIREITO PROCESSUAL 

O Instituto Jurídico, em parceria com a Universidade de Salamanca, organizou 
o II Encontro Ibero-Americano de Doutorandos de Direito Processual, realizado 
em Coimbra. O evento decorreu em formato híbrido, de forma gratuita. A coor-
denação científica do evento esteve a cargo da Doutora Maria José Capelo, pela 
Universidade de Coimbra, e do Doutor Lorenzo Bujosa-Vadell, pela Universidade 
de Salamanca



ag
en

d
a 

IJ

newsletter ij | pag. 5

I. Vida interna do IJ

i. O Instituto Jurídico esteve presente na Noite Europeia dos Investigadores 2021, no Palácio da 
Justiça. Nesta edição da Noite Europeia dos Investigadores, cerca de 300 investigadores, docentes 
e estudantes de doutoramento partilharam com o público não académico a investigação científica 
que desenvolvem na Universidade de Coimbra, numa Rota de Ciência, constituída por 45 locais, da 
Alta à Baixa de Coimbra. Este ano, a iniciativa, coordenada pelo Instituto de Investigação Interdisci-
plinar, contou com um programa com dezenas de atividades (experiências, demonstrações, ativi-
dades hands-on, visitas guiadas, desafios, quizzes, concertos, speed dating, conversas no autocarro), 
muitas delas em estreita colaboração com diversas instituições da cidade de Coimbra.

ii. Foi publicado na revista Medicine and Law, o artigo “Mitigating the Covid-19 Pandemic: A Portrait 
of the Experience from the Lusophone World”. De autoria coletiva, o artigo faz uma síntese do que 
foi o projeto “Responsabilidade em Saúde Pública no Mundo Lusófono: Fazendo Justiça Durante e 
Além da Emergência da COVID” financiado pela OMS, liderado pelo Doutor André Dias Pereira, que 
figura como autor principal do artigo.

iii. De 20 a 23 de setembro, decorreu 1.º Encontro e Escola Prática da “Global Digital Human Rights 
Network”, na Casa da Jurisprudência - Colégio da Trindade da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra. Este encontro, que se realizou em formato híbrido, contou com a presença de 
mais de 30 participantes provenientes de toda a Europa, para além dos que participam remo-
tamente por Zoom. Este encontro faz parte da Global Digital Human Rights Network, uma Ação 
COST, da qual o Instituto Jurídico é um dos membros, através dos seus investigadores Alexandre 
Dias Pereira e Paula Veiga. A Global Human Rights Network explora os desafios teóricos e práticos 
impostos pelo contexto digital e online na proteção dos Direitos Humanos.

iv. No dia 29 de setembro, decorreu o webinar intitulado “Future Fire Scenarios And Biodiversity”, 
dinamizado pelo Projeto firEUrisk, um projeto de investigação financiado pela EU, liderado pela 
ADAI e com a participação do IJ. O projeto “FirEUrisk – Developing a holistic, risk-wise strategy for 
European wildfire management” foi aprovado no âmbito do programa Horizonte 2020, da União 
Europeia, junta em consórcio 39 parceiros de todo o mundo (Alemanha, Austrália, Bélgica, Ca-
nadá, Chipre, Espanha, Estados Unidos da América, França, Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, 
Israel, Itália, Portugal, Reino Unido, Roménia, Suécia, Ucrânia), envolvendo também uma equipa 
do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito.

v. Foi lançada a página do projeto “Evacuar Floresta”. O projeto tem como intenção contribuir 
para as tomadas de decisão e elaboração de planos de evacuação em cenários de incêndios 
florestais, visando a edificação de um sistema de apoio à tomada de decisão de entre as opções 
de proteção da população vulnerável em risco. O Evacuar Floresta conta com a participação do 
IJ e é financiado pela FCT no âmbito dos Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico no Âmbito da Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. 

vi. No dia 20 de outubro teve lugar o lançamento da obra “Novos Rumos do Direito Ambiental: 
Um Olhar para Geodiversidade”, coorganizado pela Doutora Alexandra Aragão, investigadora 
do IJ. No evento de lançamento da obra estiveram presentes os outros dois organizadores do 
livro, Luciana Cordeiro de Souza-Fernandes e Artur Agostinho de Abreu e Sá. A obra inova por 
oferecer ao leitor diversos olhares sobre o tema ambiental, unindo o Direito às Ciências da Terra 
e oferecendo as bases para a multi, inter e transdisciplinaridade necessárias para a efetivação 
da legislação ambiental. A obra é composta por um conjunto de vinte e quatro capítulos de re-
nomados autores, professores e membros de grupos de investigação nacionais e internacionais, 
alguns deles investigadores do Instituto Jurídico. 

vii. O projeto "MediMARE, Mediation in Maritime Disputes" ficou em primeiro lugar no Concurso 
EEA Grants - Programa Crescimento Azul #5.  O projeto será liderado pelas Investigadoras do IJ 
Maria José Capelo e Dulce Lopes e conta com parceiros nacionais, noruegueses e suecos. A meta 
do projeto é desenvolver cursos e ferramentas de formação para ajudar estudantes e profissio-
nais a introduzir o expediente da mediação nas suas competências e promover um ambiente e 
uma cultura de resolução pacífica e equitativa de conflitos em questões marítimas. 
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II. Eventos Programados do IJ

15NOVEMBRO2021

III CONGRESSO INTERNACIONAL JUST SIDE – TIG PARA A JUSTIÇA TERRITO-
RIAL E A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBICAS: OBSTÁCULOS E DESAFIOS

O terceiro congresso Just Side -Justiça e Sustentabilidade no Território reunirá in-
vestigadores de 10 países, com a finalidade de refletir sobre as dificuldades e os 
obstáculos da utilização de dados e de efetivar a transferência de conhecimento 
para a sociedade, contribuindo para afirmar uma área da investigação jurídica 
com elevado poder de transformação social e para consolidar uma importante 
ferramenta de apoio às políticas públicas. 

 

26NOVEMBRO2021

WEBINAR INTERNACIONAL DE ABERTURA - COMEMORANDO OS 100 ANOS DAS 
REGRAS DE HAIA

No âmbito das celebrações dos 100 Anos das Regras de Haia – A propósito 
da Convenção de Bruxelas de 1924, relativa à unificação de certas regras em 
matéria de conhecimentos de carga, será organizado, pelo Instituto Jurídico, o 
Webinar Internacional de Abertura das Comemorações. Embora a Convenção 
de Bruxelas que contém as denominadas “Regras de Haia” date de 1924, o seu 
texto muito deve às Regras que, em 1921, foram adotadas na Conference of the 
International Law Association, o que justifica a comemoração do centenário já 
no presente ano.

30NOVEMBRO2021

II INTERNATIONAL RESEARCH TALKS

Na sequência das primeiras conversas e contando com a presença de vários 
investigadores convidados no Instituto Jurídico, realizar-se-ão as II International 
Research Talks que darão a conhecer a investigação que nele se encontra a ser 
levada a cabo.
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17DEZEMBRO2021

IV DEBATE FLORESTAS E LEGISLAÇÃO

Realizar-se-á o quarto debate sobre florestas e legislação, visando a dis-
cussão do Novo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Florestais recente-
mente aprovado e contando com participação de vários investigadores do 
Instituto Jurídico e do projeto House Refuge. 

17DEZEMBRO2021

SAVE THE DATE

No dia 17 de Dezembro acontecerá a sessão final do Seminário Geral do 
Curso de Doutoramento da FDUC , com possibilidade de participação do 
público em geral (os modos de participação serão divulgados em breve), a 
qual será confiada aos Senhores Professores Anabela Rodrigues e Chris-
toph Burchard (Professor da Goethe Universität de Frankfurt am Main e 
investigador principal no cluster de excelência “Die Herausbildung nor-
mativer Ordnungen”) [ver https://www.normativeorders.net/en/organisa-
tion/equal-opportunity/womens-network/9-organisation/principal-inves-
tigators/7935-burchard-christoph-prof-dr].

https://www.normativeorders.net/en/organisation/equal-opportunity/womens-network/9-organisation/principal-investigators/7935-burchard-christoph-prof-dr
https://www.normativeorders.net/en/organisation/equal-opportunity/womens-network/9-organisation/principal-investigators/7935-burchard-christoph-prof-dr
https://www.normativeorders.net/en/organisation/equal-opportunity/womens-network/9-organisation/principal-investigators/7935-burchard-christoph-prof-dr
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I. Chamadas para Bolsas
i. ERC - Starting Grants 2022

Abriu a call ERC Starting Grant 2022 (ERC-2022-StG), que terminará no início do próximo ano civil. A 
atividade fundamental do ERC é fornecer financiamento atrativo e de longo prazo para apoiar inves-
tigadores de excelência e respetivas equipas de investigação para realização de investigação de alto 
risco / alto ganho.

A call ERC-2022-StG dirige-se a investigadores promissores que:

 1.  Estão a iniciar a sua própria equipa ou programa de investigação independente; e

 2.  Apresentam perfil de independência científica.

Prazo de candidatura: 13 de janeiro 2022.

Mais informações: Portal Funding & Tenders UE

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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. CFP: Law Review Symposium on Artificial Intelligence and the Law

A Northern Kentucky Law Review solicita oradores, artigos e resumos para a sua edição de simpósio 
subordinada ao tema “Inteligência Artificial & Direito”. Os artigos podem incidir sobre legislação em 
matéria de inteligência artificial, sobre o uso de inteligência artificial no sistema de justiça criminal, 
sobre a vigilância digital, sobre as tecnologias de reconhecimento facial ou qualquer outro tópico 
adequado neste domínio. 

Prazo de submissão: 7 de fevereiro 2022

Mais informações: http://legalscholarshipblog.com/2021/10/06/cfp-law-review-symposium-on-artifi-
cial-intelligence-and-the-law/

ii. CFP: Eighth Annual International and Comparative Urban Law Conference

O Urban Law Center da Faculdade de Direito da Universidade de Fordham e a Faculdade de Direito 
Peter A. Allard da Universidade de British Columbia estão a solicitar artigos para a “Eighth Annual In-
ternational and Comparative Urban Law Conference”, que terá lugar de 14 a 16 de julho de 2022. Desde 
2014, esta Conferência anual tem acolhido importantes estudiosos do Direito do Urbanismo de todo 
o mundo, para apresentarem as respetivas investigações e trabalhos em curso. No seu oitavo ano, 
a Conferência continua a reforçar esta tradição, proporcionando um fórum dinâmico de partilha de 
diversas perspetivas internacionais, comparativas e interdisciplinares sobre a rica intersecção de ci-
dades e o Direito.

Prazo de submissão: 14 de janeiro 2022

Mais informações: http://legalscholarshipblog.com/2021/10/05/cfp-eighth-annual-international-and-
-comparative-urban-law-conference/ 

iii. Forced Migration Review

Nos últimos anos, os debates sobre raça, representação e desigualdade trouxeram para o centro do 
debate o poder e voz de pessoas até aqui excluídas e, ao mesmo tempo, deram maior ímpeto a outros 
atores que já vinham ativamente desafiando o status quo. Movimentos sociais como o Black Lives Mat-
ter e debates mais amplos sobre a descolonização geraram uma reflexão sobre as desigualdades que 
existem no campo da migração forçada, na investigação e no conhecimento, na política e na prática. 
O número setenta da Forced Migration Review centra-se na forma como o conhecimento é produzido, 
partilhado e recebido, e que mudanças podem e devem ser feitas para assegurar que o poder é par-
tilhado e que vozes mais diversas são ouvidas e valorizadas.

Prazo de submissão: 17 de fevereiro 2022

Mais informações: https://www.fmreview.org/issue70 

http://legalscholarshipblog.com/2021/10/06/cfp-law-review-symposium-on-artificial-intelligence-and-the-law/
http://legalscholarshipblog.com/2021/10/06/cfp-law-review-symposium-on-artificial-intelligence-and-the-law/
https://impactum-journals.uc.pt/undecidabilitiesandlaw/announcement/view/205 
http://legalscholarshipblog.com/2021/10/05/cfp-eighth-annual-international-and-comparative-urban-law-conference/
http://legalscholarshipblog.com/2021/10/05/cfp-eighth-annual-international-and-comparative-urban-law-conference/
https://www.fmreview.org/issue70
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III. Chamadas para Projetos
i. Caixa Research Health  

A Caixa Research Health call estará aberta do dia 28 de setembro até ao dia 25 de novembro. Esta call 
destina-se a financiar projetos de investigação em Biomedicina e Saúde, tendo por objetivo identifi-
car as iniciativas mais promissoras de excelência e com maior potencial e impacto social. 

Prazo para candidatura: 25 de novembro 2021

Mais informações: https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-caixaresearch-investigacion-salud

ii. Projetos de Investigação e Desenvolvimento + Inovação (I&D+I) – ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS (AAC n.º 02/C05-i03/2021)

Integrado no quadro de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, este concurso está 
direcionado para candidaturas à “Iniciativa Emblemática 4 – Adaptação às alterações climáticas”, des-
tinada a promover um setor agrícola mais resiliente, dando resposta aos atuais impactos das altera-
ções climáticas e aos que são esperados no futuro. Pretende-se, desta forma, capacitar os territórios 
nacionais, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos solo e água, e implementar ações 
que contribuam para a salvaguarda da sustentabilidade do setor agrícola e dos recursos, para o 
fornecimento dos múltiplos bens e serviços do ecossistema e para a redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas.

Prazo de candidatura: 30 de novembro 2021

Mais informações: https://www.ifap.pt/documents/182/25450410/Aviso+02C05i032021/faa3be-
64-374e-23b9-7d64-2b7819830af4

iii. Projetos de Investigação e Desenvolvimento + Inovação (I&D+I) – MITIGAÇÃO DAS ALTERA-
ÇÕES CLIMÁTICAS (AAC n.º 03/C05-i03/2021)

Integrado no quadro de financiamentos do Plano de Recuperação e Resiliência, este concurso está 
direcionado para candidaturas à “Iniciativa Emblemática 3 – Mitigação das alterações Climáticas”, vi-
sando promover a redução das emissões de GEE no setor agrícola, assim como potenciar o aumento 
do sequestro de carbono no solo. 

Prazo de candidaturas: 30 de novembro 2021

Mais informações: https://www.ifap.pt/documents/182/25450410/Aviso+03C05i032021/7fb98da-
7-8238-2fc7-b063-00126eac54ff

https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-caixaresearch-investigacion-salud
https://www.ifap.pt/documents/182/25450410/Aviso+02C05i032021/faa3be64-374e-23b9-7d64-2b7819830af4
https://www.ifap.pt/documents/182/25450410/Aviso+02C05i032021/faa3be64-374e-23b9-7d64-2b7819830af4
https://www.ifap.pt/documents/182/25450410/Aviso+03C05i032021/7fb98da7-8238-2fc7-b063-00126eac54ff
https://www.ifap.pt/documents/182/25450410/Aviso+03C05i032021/7fb98da7-8238-2fc7-b063-00126eac54ff
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iv. LIFE-2021-SAP-NAT-GOV– Governação da Natureza 

O concurso “LIFE-2021-SAP-NAT-GOV– Governação da Natureza” pretende contribuir para o de-
senvolvimento e implementação de estratégias e políticas e/ou desenvolvimento de ferramentas 
inovadoras para promover e monitorizar a execução dos instrumentos vinculativos da União Eu-
ropeia sobre natureza e biodiversidade, bem como visa garantir a aplicação do princípio do polui-
dor-pagador através da responsabilidade ambiental. Os projetos candidatos deverão demonstrar 
que as iniciativas a desenvolver representam um fator crucial na correta implementação e/ou no 
futuro desenvolvimento de políticas, ferramentas e legislação a nível comunitário.

Prazo de candidatura: 30 de novembro de 2021

Mais informações: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

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
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