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Distribuída pelo tríptico Notícias / Agenda/ Desafios, a newsletter
do IJ que hoje se abre tem o propósito de permitir que as práticas
de informação indispensáveis à vida do nosso centro e ao êxito do
seu projeto estratégico, até agora dispersas por e-mails e páginas
on line, possam enfim encontrar a inteligibilidade orgânica de que
a sua transparência precisa. Se o   painel central do anunciado
tríptico nos reconduz, como seria de esperar, aos encontros  do IJ
e outras iniciativas programadas, em regra, para os dois mêses
subsequentes, os painéis extremos cumprem-se na verdade com
outra flexibilidade e abertura, conjugando a memória recente das
publicações e das missões out com a dinâmica (não apenas
regulativa, mas também constitutiva) das intenções e projetos
ainda por realizar. Que a comunicabilidade interna e externa das
práticas do IJ possa assim fortalecer-se:   é o que exigimos deste
novo espaço, o qual esperamos frequentado pelos contributos de
todos os nossos investigadores, designadamente quanto a
chamadas para comunicações e publicações de que tenham
pessoalmente conhecimento, prémios e distinções e reconhe-
cimentos recebidos ou outras sugestões que considerem
pertinentes para a Comunidade IJ.



NEWSLETTER  IJ  |  PAG .  2  

n
o
tí
c
ia
s 
IJ

I. Últimas Publicações IJ

THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S   OFFICE AT LAUNCH – ADAPTING
NATIONAL SYSTEMS, TRANSFORMING EU CRIMINAL LAW
Katalin Ligeti • Maria João Antunes • Fabio Giuffrida (coord.)  
 Wolters Kluwer – CEDAM [2020] ·  [ISBN 978-989-8891-59-4]
 
Este livro fornece uma perspetiva compreensiva sobre a figura inovadora e
ambiciosa da Procuradoria Europeia, analisando aspetos chave do seu funcio-
namento e legitimidade, tais como os da   sua independência e competências
materiais, controlo da sua atividade e proteção dos direitos fundamentais.

TERRORISMO
LEGISLAÇÃO COMENTADA · TEXTOS DOUTRINAIS
José Manuel Aroso Linhares • Maria João Antunes (coord.)  
[ISBN 978-989-8891-59-4]
 
Este livro constitui o resultado de um projeto de investigação colectiva
tematicamente concentrada, de abordagem ao tema do terrorismo, um dos
temas mais prementes da atualidade, e desenvolvida em três partes,
conjugando diferentes momentos reflexivos: a primeira e a segunda de
comentário legislativo e a terceira de reflexão dogmática e meta-dogmática.
Conjugação esta que culminou na apresentação pública do livro, num colóquio
realizado a 15 de Outubro.

NOVOS DESAFIOS   DA RESPONSABILIDADE CIVIL
(ATAS DAS II JORNADAS LUSO-BRASILEIRAS DE   RESPONSABILIDADE CIVIL)
Mafalda Miranda Barbosa (coord.) 
[ISBN 978-989-8891-59-4]
 
Esta obra inclui várias perspetivas sobre os desafios atuais de um instituto
tradicional: o da responsabilidade civil, contribuindo decisivamente para um
novo olhar sobre o tema, com partilha de experiências judicativas e doutrinais
entre Portugal e o Brasil.
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JURISTS’ LAW AND EUROPEAN IDENTITY
DOGMATIC-INSTITUTIONAL, METHODOLOGICAL AND LEGAL-PHILOSOPHICAL 
PROBLEMS
J. M. Aroso Linhares  · Ana Margarida Gaudêncio · Inês Fernandes
Godinho (coord.)
[ISBN:   978-989-8891-50-1]
 
Tendo como ponto de partida o Primeiro Encontro Luso-Polaco de Teoria do
Direito e Metodo(nomo)logia (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
26 e 27 de Abril de 2017), este livro congrega artigos de autores de diferentes
países, abordando o problema que lhe dá título de diferentes perspectivas, desde
a história do pensamento jurídico-filosófico, passando pela ciência do direito e
pela a teoria das fontes do direito, bem como pela experiência e dinâmica do
sistema jurídico, e ainda por projeções específicas em problemas dogmáticos e
abordagens metodológicas concentradas na decisão jurisdicional e na função
desoneradora desempenhada pelo Juristenrecht.

SISTEMAS SOCIAIS COMPLEXOS E INTEGRAÇÃO DE GEODADOS NO DIREITO   E NAS
POLÍTICAS
Alexandra Aragão · José Gomes dos Santos (coord.)
[ISBN 978-989-8891-66-2]
 
A  presente obra, inserida no projeto Cyted da rede Just Side, analisa as ligações
entre geotecnologias e justiça. Mais do que um desafio técnico ou tecnológico,
este é sobretudo um desafio à democracia e à consolidação de premissas que
possibilitem politicas públicas mais eficazes e justas.

FLORESTAS E LEGISLAÇÃO: QUE FUTURO?
Maria João Antunes· Dulce Lopes (coord.)
[ISBN: 978-989-8891-52-5]
 
Este livro representa o corporizar do diálogo, promovido pelo IJ, entre o direito
e a técnica florestal, cujo objetivo é o de contribuir  para soluções jurídicas que
permitam uma melhor estruturação e gestão das  áreas arborizadas.
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M.13 | DA COMPRA E VENDA COMERCIAL
Marta Martins da Costa
[ ISBN 978-989-8891-54-9]
 
Esta dissertação propõe uma reflexão e uma tomada de posição acerca do
debate sobre a autonomia formal e substancial do Direito Comercial, referindo-se
especificamente ao contrato de compra e venda comercial e ao contrato de
fornecimento.

M.14 | RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL POR ACIDENTE DE VIAÇÃO
CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMATIZADO
Manuel José Dias Felício
[ISBN 978-989-8891-69-3]
 
Esta dissertação analisa o funcionamento do Instituto da responsabilidade civil
perante o fenómeno da condução automatizada, nomeadamente quanto à
atribuição da personalidade jurídica a veículos automatizados enquanto entidades
de inteligência artificial, e quanto ao regime do seguro obrigatório automóvel.

O INTERVALO DA TOLERÂNCIA NAS FRONTEIRAS DA JURIDICIDADE:
FUNDAMENTOS E CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE DA PROJECÇÃO
JURÍDICA DE UMA (RE)CONSTRUÇÃO NORMATIVAMENTE SUBSTANCIAL
DA EXIGÊNCIA DE TOLERÂNCIA
Ana Margarida Simões  Gaudêncio
[ISBN 978-989-8891-31-0]
 
Esta tese propõe,   de um ponto de vista jusfilosófico, uma problematização da
possibilidade de   conferir à permanentemente convocada exigência de
tolerância um sentido  jurídico-dogmaticamente autónomo.
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II. Últimos Eventos IJ

15 A 17 JANEIRO2020
Ciclo de Conferências do Programa de
Doutoramento em Direito Público · SPES
Organização: IJ (programa SPES)
Link para o programa: www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/CC.pdf
 
SUMÁRIO: O presente ciclo de conferências contou com a participação de
conferencistas nacionais, espanhóis e italianos que se debruçaram sobre duas
questões de manifesta atualidade: os efeitos das sentenças no controlo de
constitucionalidade e a liberdade de circulação de pessoas no seio da União Europeia.

21JANEIRO2020
Aula Aberta sobre o Novo Código de
Processo Civil Brasileiro
Organização: Área de investigação Risco,Transparência e Litigiosidade
Link para o programa: www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/21jan2020.jpg
 
SUMÁRIO: O evento contou com a participação de académicos brasileiros que
debateram alguns dos temas mais candentes do novo Código de Processo Civil
Brasileiro, tais como os limites da "coisa julgada" e os contornos das tutelas
antecipatória e inibitória.

22JANEIRO2020
International Lecture on Vulnerabili-ties and
Law: Fundamental Rights and Moral Damages
Organização: Área de investigação Vulnerabilidade(s) e Direito(s)
Link para o programa: 

www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/22jan2020_cartaz.pdf
 
SUMÁRIO: O Professor Angelo Vigliani, sob moderação do Professor Jorge Sinde
Monteiro, proferiu uma alocução sobre Direitos Fundamentais e Danos Morais.

https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/CC.pdf
https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/21jan2020.jpg?hires
http://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/22jan2020_cartaz.pdf
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24 JANEIRO2020
XIII Encontros de Professores de Direito Público
Organização: FDUC e IJ 
Link para o programa: 

www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/24janeiro2020_cartaz.pdf
 
SUMÁRIO: O XIII Encontro de Professores de Direito Público, realizado este ano em
Coimbra, foi dedicado ao princípio da proporcionalidade. As várias intervenções
assinalaram a polissemia do conceito, as suas virtualidades, variadíssimas
compreensões e, também, as críticas que lhe têm vindo a ser dirigidas, sobretudo no
âmbito dos direitos fundamentais..

https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/24janeiro2020_cartaz.pdf
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I. Vida Interna do IJ

Edição de uma revista própria, em inglês, com periodicidade anual (Undecidabilities and the Law:
The Coimbra Journal for Legal Studies);
Apoio à publicação internacional e à revisão de textos para publicação internacional em
periódicos ou publicações (obras coletivas) de renome;
Promoção de sessões de esclarecimentos pelo Conselho Coordenador sobre objetivos e políticas
de publicação do IJ, acesso a missões, regras de financiamento do IJ, ou, outros aspetos
relevantes;
Integração na newsletter das chamadas para comunicações relevantes;
Disponibilização de um formulário para as missões out e as propostas de publicação (todas as
publicações, incluindo aquelas que resultam diretamente dos encontros científicos do IJ, deverão
ter o seu ponto de partida no preenchimento deste formulário).

House Refuge - Desenvolvimento de melhores práticas e normas para construções e
suas envolventes em áreas de risco de incêndio florestal [PCIF/AGT/0109/2018], no qual
participam as investigadoras, Professoras Doutoras Maria João Antunes, Dulce Lopes, Fernanda
Paula Oliveira, Matilde Lavouras, Susana Aires de Sousa e Inês Oliveira Martins;
INTERFACESEGURA - Segurança e Resiliência ao Fogo das Zonas de Interface Urbana-
Florestal [PCIF/AGT/0062/2018], no qual participa a investigadora, Professora Doutora
Fernanda Paula Oliveira.

i. No âmbito da reestruturação estratégica do Instituto Jurídico 2020-2022, damos
conhecimento das iniciativas decorrentes da última reunião de Conselho Científico do IJ para o
biénio e que se encontram em preparação e desenvolvimento:

 
ii. Em 2019, o Instituto Jurídico viu aprovados para financiamento pela FCT dois relevantes projetos
nos quais figura como parceiro e que começaram a ser executados em 2020, nomeadamente:

 
iii. O IJ, no âmbito do seu projeto temático e na sua missão de melhor compreender o papel que o
Direito pode desempenhar no âmbito dos desafios societais, submeteu no passado dia 4 de
fevereiro uma participação em sede de consulta pública do Plano Nacional de Gestão Integrada dos
Fogos Rurais. A participação foi elaborada pelas Professoras Maria João Antunes, Dulce Lopes e pelo
Professor Carlos Caldas (ISA-CEF).
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II. Eventos programados do IJ

Nos dias 29 e 30 de outubro de 2020 terá lugar na Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra o Colóquio Internacional Revolução de 1820 – 200 anos do Liberalismos e
Constitucionalismo e Portugal. 
O programa completo do evento ficará disponível no website logo que possível. 
Até lá, convidamos todos os interessados a participar na Call for Papers, até ao dia 15 de junho de
2020 (mais informações infra).
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I. Chamadas para projetos
i. Erasmus + Cooperação para a Inovação e intercâmbio de boas práticas
No âmbito da Ação-chave 2 (KA2: Cooperação para a Inovação e intercâmbio de boas práticas), o
programa Erasmus + abre candidaturas a Parcerias Estratégicas nos domínios da educação, da
formação e da juventude. As Instituições de Ensino Superior podem concorrer às “parcerias de
apoio à inovação”, cujo objetivo é desenvolver resultados/produtos inovadores e/ou atividades de
disseminação e exploração de produtos existentes ou recentemente produzidos.
Uma parceria estratégica é transnacional e envolve, no mínimo, três organizações de três Países do
Programa. Pode envolver Instituições de Ensino Superior assim como associações e empresas.
O Projeto pode ter entre 24 e 36 meses, e o seu financiamento cobre a gestão e implementação
do projeto; reuniões transnacionais; produtos intelectuais; eventos multiplicadores; atividades de
formação; apoio para necessidades especiais; e custos excecionais. Chamada encerra a 24 de
março de 2020.
Mais informações em: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-
b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_pt 
 
ii. FCT – Projetos de IC&DT em todos os Domínios Científicos
A FCT abriu concurso para projetos de IC&DT em todos os domínios científicos. O presente
concurso visa apoiar Projetos dirigidos a questões científicas ou conceitos originais e relevantes,
assim como deverão contribuir para a inovação e transferência de conhecimento em alinhamento
com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
Todas as candidaturas devem ser apresentadas em língua inglesa através de formulário eletrónico
no Portal de Concursos (https://concursos.fct.pt/projectos/) e todos os investigadores deverão estar
registados no CIÊNCIAVITAE.
Os projetos terão uma duração máxima de 36 meses prorrogável, no máximo, por mais 12 meses,
em casos devidamente justificados. O limite máximo de financiamento por projeto é de 250 mil
euros. Chamada encerra a 31 de março de 2020.
Mais informações em: https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/index.phtml.pt

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_pt
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/index.phtml.pt
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II. Chamadas para bolsas

i. Bolsas Fundação ‘La caixa’ - Pós-graduações na América do Norte e na
Ásia-Pacífico
A Fundação "la Caixa" oferece 45 bolsas para realizar estudos de pós-graduação em universidades
da América do Norte (Estados Unidos ou Canadá) e da zona Asia-Pacífico (Austrália, Coreia do Sul,
Índia, Japão, Singapura e China).
Os estudos são de mestrado ou doutoramento. Também são admitidos, em função do interesse do
tema e do valor do candidato, os projetos de pré-doutoramento de investigação científica e técnica.
Chamada  encerra a 18 de março de 2020.
Mais informações em: https://fundacaolacaixa.pt/pt/investigacao-e-inovacao/bolsas-de-la-
caixa/bolsas-de-pos-graduacao-na-america-do-norte-e-asia-pacifico/descricao-do-programa
 
ii. Concurso para Bolsas do Grupo de Tordesilhas - Fundación Carolina. 
Estas bolsas visam financiar estudos pós-doutorais em Espanha de investigadores portugueses e
brasileiros, que devem permanecer em Espanha de um a três meses, num centro recetor
Espanhol integrante do grupo tordesilhas. Chamada encerra a 27 de março de 2020.
Mais informações em: https://www.grupotordesillas.net/pt/convocatoria-becas-fundacion-carolina-
2020/ 
 
iii. Bolsas de Doutoramento FCT 
As bolsas destinam-se a candidatos inscritos ou a candidatos que satisfaçam as condições
necessárias para se inscreverem em ciclo de estudos conducente à obtenção do grau académico de
doutor e que pretendam desenvolver atividades de investigação conducentes à obtenção desse
grau. O programa de trabalhos poderá decorrer integralmente ou de forma parcial numa instituição
nacional (bolsa no país ou bolsa mista, respetivamente), ou decorrer integralmente numa instituição
estrangeira (bolsa no estrangeiro). No caso de bolsa mista, o período do programa de trabalhos que
decorra numa instituição estrangeira não pode ser superior a dois anos. A duração das Bolsas de
Investigação para Doutoramento é, em regra, anual, renovável até ao máximo de meses solicitado
em candidatura, não podendo ser concedida bolsa por um período inferior a 3 meses consecutivos
nem superior a 48 meses. Chamada encerra a 31 de março de 2020.
 Mais informações em: https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/Bolsas_2020_OQueMudou_PT.pdf

III. Chamadas para eventos e 
      revistas IJ

Dieadline 15/06/2020 – Call for papers para o Colóquio Internacional Revolução de 1820 - 200 anos
do Liberalismo e do Constitucionalismo em
Portugal, 29-30 de outubro de 2020, Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra. Chamada encerra a 15 de junho de 2020.
Mais informações em:
https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/CALLFORPAPERS_ColoquioInternacionalRevolucao1820.p
df
 

https://fundacaolacaixa.pt/pt/investigacao-e-inovacao/bolsas-de-la-caixa/bolsas-de-pos-graduacao-na-america-do-norte-e-asia-pacifico/descricao-do-programa
https://www.grupotordesillas.net/pt/convocatoria-becas-fundacion-carolina-2020/
https://www.grupotordesillas.net/pt/convocatoria-becas-fundacion-carolina-2020/
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/Bolsas_2020_OQueMudou_PT.pdf
https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/CALLFORPAPERS_ColoquioInternacionalRevolucao1820.pdf
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IV. Chamada para outros 
       eventos e revistas 

i. III Congreso de Filosofía del Derecho Para El Mundo Latino, Cidade do México, 1 a 3 de
julho de 2020.
Neste Congresso procura-se abrir um espaço de reflexão que ajude a vertebrar uma autêntica
"filosofia regional", dar visibilidade aos contributos que estes países trazem para a filosofia e teoria
jurídica, bem como analisar os problemas comuns e as peculiaridades de cada contexto. Chamada
encerra a 8 de abril de 2020.
Mais informações em: https://congresofilosofiaderecho.juridicas.unam.mx 
 
ii. 17th Annual International Conference on Law, Atenas, 13 a 16 de julho
Esta conferência abarcará um conjunto de temas relevantes para a Democracia dos nossos dias e
para várias áreas do Direito, desde Direito Internacional & Política, Direito Ambiental, Direito e
Estética, Direitos Humanos e o Direito Europeu. Chamada encerra a 16 de março de 2020.
Mais informações em: https://www.atiner.gr/law-streams
 
iii. UK-IVR 2020 Annual Conference - Law, Rationality and Practical Reason: Ancient and
Contemporary Perspectives, Surrey, 20 e 21 de julho de 2020.
Esta conferência visa debater questões chave relacionadas com o conceito de razão prática
  Pretende-se analisar qual o correto entendimento da estrutura da racionalidade do direito e
como ela difere da racionalidade de outras práticas humanas, não esquecendo a análise das
diferenças entre razões práticas nos vários campos do direito. Chamada encerra a 15 de
março de 2020.
Mais informações em:  https://store.surrey.ac.uk/conferences-and-events/fass-faculty-of-arts-
social-sciences/conferences/ukivr-annual-conference-2021-july-2020
 
iv. Academics Stand Against Poverty (ASAP) Journal
A missão desta revista multidisciplinar, com sede na Universidade de Yale, é a de, através da
publicação de trabalhos científicos de qualidade, dar contributos genuínos para a compreensão e
a erradicação da pobreza e dos seus efeitos no mundo. Contributos para o primeiro número
sem data limite indicada.
Mais informações em: www.journalasap.org
 
v. Conferência ICC´s Contribution to the Development and Enforcement of
International Humanitarian Law, Olomouc, 21-22 maio 2020
A presente congresso conferência visa debater as principais questões processuais e substantivas
coenvolvidas na atuação do Tribunal Penal Internacional e aferir em que medida este tem
contribuído para o desenvolvimento do direito internacional humanitário. Chamada encerra a
31 de março de 2020.
Mais informações em: https://esil-sedi.eu/call-for-papers-esil-supported-conference-on-iccs-
contribution-to-the-development-and-enforcement-of-international-humanitarian-law/
 

https://congresofilosofiaderecho.juridicas.unam.mx/
https://congresofilosofiaderecho.juridicas.unam.mx/
https://www.atiner.gr/law-streams
https://www.atiner.gr/law-streams
https://www.atiner.gr/law-streams
https://store.surrey.ac.uk/conferences-and-events/fass-faculty-of-arts-social-sciences/conferences/ukivr-annual-conference-2021-july-2020
http://www.journalasap.org/
https://esil-sedi.eu/call-for-papers-esil-supported-conference-on-iccs-contribution-to-the-development-and-enforcement-of-international-humanitarian-law/
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vi. Número Especial do "International Journal For The Semiotics Of Law" - Heritage, Law
and Discourse: A Triadic Dimension in Protection, Regulation & Identity
O presente número deste reputado periódico visa dar conta do crescente entusiasmo que os bens
culturais têm suscitado do ponto de vista dos direitos estatais e internacionais e da evolução do
enquadramento jurídico no sentido da promoção e utilização de instrumentos multinível.
Chamada encerra a 30 de abril de 2020.
Mais informações em: https://www.springer.com/journal/11196/updates/17621434
 
vii. ESOF, European Science Open Forum, Trieste, 5 a 9 julho 2020.
Estão abertas bolsas de viagem para o ESOF, European Science Open Forum, Trieste, 5 a 9 julho
2020. Estas bolsas são para jovens investigadores. Esta é uma excelente oportunidade para
estar em contacto com as novas descobertas em diversas áreas científicas, bem como para
desenvolver colaborações e falar com investigadores de renome em várias áreas do saber.
Chamada encerra a 1 de abril de 2020.
Mais informações em: https://www.fwo.be/en/news/news/travel-grant-esof-2020/?
utm_source=EuroScientist&utm_campaign=b15008723a-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_24_03_44&utm_medium=email&utm_term=0_8c57a1a873-
b15008723a-126213049
 
viii. European Network for Housing Research , Nicosia, 29 de junho a 2 julho 2020.
Esta Conferência visa debater um conjunto amplo e internacional de questões sobre habitação: o
desenvolvimento do direito internacional à habitação; despejos; resolução de conflitos; planeamento
e políticas públicas, designadamente de financiamento da habitação; a teorização do espaço público
ou privado; a habitação, a conservação e o ambiente. Chamada encerra a 22 de março de 2020.
Mais informações em: http://cyprusconferences.org/enhr2020/
 

V. Miscellanea

i. Prémio Jacques Delors 2020 - Modalidade Ensaio Académico.
O objetivo deste prémio é o de incentivar o aparecimento de obras individuais ou de grupo sobre a
temática europeia em língua portuguesa. Prazo limite de 8 de abril de 2020.
Mais informações em: https://eurocid.mne.gov.pt/artigos/premio-jacques-delors-1 
 
ii. Prémio Arquivo.pt 2020
Este concurso pretende premiar trabalhos inovadores de investigação que tenham como base a
informação histórica preservada pelo serviço Arquivo.pt. O concurso premeia trabalhos originais e
inovadores, que demonstrem a utilidade do serviço Arquivo.pt e a importância da preservação da
informação publicada na web.
Prazo limite de 4 de maio de 2020.
Mais informações em: https://sobre.arquivo.pt/pt/colabore/premio-arquivo.pt-2020/
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