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Se o nosso Colégio da Trindade já reabriu as suas portas, as clareiras de
des-confinamento que assim emergem (e os sinais que estas emitem) estão
longe, no entanto de expulsar todas as sombras, gerando antes novas e
inesperadas situações de incerteza. É com estas incertezas que o
Instituto Jurídico tem (e terá) que viver, agora que é tempo de reinventar os
encontros científicos programados para o último trimestre de 2020, bem
como de prosseguir sem hesitações as políticas de publicação-disseminação
e as práticas de resposta a projectos que (em muitas e variadas frentes)
foram iluminando os difíceis últimos meses.
 Por falar em incertezas e no esforço que as leva a sério, convém não
esquecer que é já amanhã (a 15 de Setembro!) que a resposta
à chamada para o primeiro número de Undecidabilities and Law encontra
o seu implacável limite. Uma certeza entre muitas incertezas inevitáveis?
Antes um reconhecimento e um compromisso. Aqueles que, sem excepção,
nos responsabilizam, incitando-nos a converter esta revista num «lugar»
único: único decerto pela especificidade inconfundível do seu contributo,
mas único também pelo modo como este contributo, sem renunciar à sua
identidade, se mostra capaz de assumir as exigências de universalidade de
uma conversação responsável….
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COMPLIANCE E SUSTENTABILIDADE - PERSPETIVAS BRASILEIRA E PORTUGUESA
Alexandra Aragão · Grace Ladeira Garbaccio (Coord.) 
[ISBN: 978-989-8891-67-9]

Um novo paradigma de sustentabilidade empresarial está a emergir. As
empresas procuram lucros mais limpos e lucros mais verdes.
A proteção ambiental, para além de ser um objetivo do qual estão
constitucionalmente incumbidos os poderes públicos e de um direito
fundamental dos cidadãos, passa a fazer parte integrante das novas estratégias
empresariais. Com a emergência da  compliance ambiental, a proteção do
ambiente é assumida como um objetivo pelos operadores económicos, a par
do lucro.

I. Últimas Publicações IJ
 Publicações em edição do IJ

6MAIO2020
Sessão 3 do Ciclo de Conversas em Rede –
Pandemia(s), Incerteza e Direito: Liberdades e
Direitos em Tempos de Confinamento (primeira
parte)
Organização: Conselho Coordenador do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra
Link para o cartaz: 

https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/6maio_cartaz.jpg?hires

SUMÁRIO: Nesta conversa em rede foram debatidos temas relacionados com a
restrição de direitos e liberdades já não numa situação de declaração de
emergência, mas num enquadramento de calamidade.

II. Últimos Eventos IJ

http://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/22jan2020_cartaz.pdf
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20JUNHO2020
Webinar: O DIREITO E O
TEMPO – VI ENCONTRO DE INVESTIGADORES
DOUTORANDOS
Organização: área de investigação O Direito e o Tempo
Link para o programa/ resumos: 

https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/VI_Encontro_Doutorandos_-
_PROGRAMA_E_RESUMOS.pdf

SUMÁRIO: O Encontro de Investigadores Doutorandos da Área de Investigação
«O Direito e o Tempo», cumprindo já a sua 6.ª edição, reuniu investigadores
doutorandos e doutorados na apresentação e discussão crítica de diversas
temáticas da Filosofia, da Teoria e da Metodologia Jurídicas, contribuindo
para o desenvolvimento das investigações em curso.

13MAIO2020
Sessão 4 do Ciclo de Conversas em Rede –
Pandemia(s), Incerteza e Direito: Liberdades e
Direitos em Tempos de Confinamento (segunda
parte) 
Organização: Conselho Coordenador do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra
Link para o cartaz : 

https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/13maio_cartaz.jpg?hires

SUMÁRIO: Na última conversa em rede foi analisada a prática judicial e
administrativa em ambiente de pandemia.

II. Últimos Eventos IJ

https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/29abril_cartaz.jpg?hires
https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/24janeiro2020_cartaz.pdf
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 Vida Interna do IJ

A resiliência do Modelo Económico e Social Europeu perante a Globalização. 

Digitalização: saúde e família: Direito(s), envelhecimento e longevidade. Investigador responsável:
Prof. Doutor João Loureiro.
Inteligência artificial e criminalidade empresarial. Investigadora responsável: Prof.ª Doutora Susana
Aires de Sousa.
Perda de Bens: um instituto em mudança. Investigadora responsável: Prof.ª Doutora Maria João
Antunes.
Rede de investigação sobre diplomacia de sustentabilidade ambiental. Investigadora responsável:
Prof.ª Doutora Alexandra Aragão.
Sports Media Lab Network. Investigador responsável: Doutor Fernando Borges.

i.  Projetos Exploratórios
A fim de estimular as candidaturas a projetos/ financiamentos externos, nacionais e/ou
internacionais, o Conselho Coordenador do Instituto Jurídico tomou a iniciativa de criar um concurso
interno de projetos exploratórios. Através deste concurso, o Instituto Jurídico pretendeu apoiar
projetos até um máximo de 12 meses, integrados numa das áreas de investigação do Instituto
Jurídico e que tivessem enquadramento no seu projeto estratégico, com vista ao desenvolvimento da
capacidade de apresentação de candidaturas a fontes de financiamento externas.
Na primeira chamada, que decorreu até ao dia 15 de maio, foram aprovados os
seguintes projetos:

Investigador responsável: Prof. Doutor Luís Pedro Cunha.

ii. Projetos Submetidos
O Instituto Jurídico permanece ativo na sua estratégia de procurar fundos externos para projetos de
investigação, incentivando e apoiando a elaboração de propostas. Nos últimos meses, o Instituto
Jurídico apresentou 7 candidaturas a concursos nacionais e internacionais. Internacionalmente, a
equipe da UCILeR, liderada pelo Prof. Doutor Afonso Patrão, enviou o projeto “EU-ADAPT: Adaptation
of rights in rem in cross-border succession within EU” a uma chamada da JUST Action Grant. O
projeto envolve parceiros da Espanha, Itália, Suécia e Alemanha. Além disso, o Instituto Jurídico
entrou num consórcio internacional para a submissão ao H2020 do projeto “MAISON - hoMe cAre
robotIcS fOr ageiNg well” e do projeto “ENCORES - ENhancing COastal RESilience: Integrated Coastal
Zone Governance as a Novel Framework for Assessing and Designing Pathways for Resilient Coastal
Urban Agglomerations”, e é parceiro associado no projeto “Fireurisk - A Holistic Approach for Risk-
Wise Adaptation of the Wildfire Management in the EU to Global Changes”. 

Já no âmbito do projeto exploratório “Rede de investigação sobre diplomacia de sustentabilidade
ambiental”, foi apresentado o projeto “Diplomatic Recognition of Shared Forest” ao Projet Pour la
Paix, do Paris Peace Forum.  

Nacionalmente, foram apresentadas duas propostas à linha de financiamento da FCT dedicadas a
projetos de investigação sobre os impactos e soluções relativos à pandemia de Covid-19. 

III. O Instituto Jurídico tornou-se parceiro no projeto INDIJEN, que faz parte de um projeto mais
amplo sobre o Direito para as gerações futuras e suas consequências teóricas e práticas sobre o
direito ambiental, os direitos humanos e a sociedade (para mais informações, cf.
https://www.uc.pt/fduc/ij/investigacao/INDIJEN_texto).

IV. Dá-se ainda conhecimento de que o Prof. Doutor Alexandre Dias Pereira foi convidado para
revisor e correspondente de uma importante revista jurídica,  a GRUR
International – Journal of European and International IP Law (https://academic.oup.com/grurint/issue).
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I. Chamadas para projetos
i. Concurso para projetos de IC&DT (FCT) – Parque Natural do Montesinho
Tendo como referencial a promoção de atividades de I&D de âmbito interdisciplinar e
pluridisciplinar a realizar no Parque Natural de Montesinho, o financiamento pretende
desenvolver novos conhecimentos em diversas áreas temáticas, numa perspetiva de
multidisciplinaridade científica e cultural, contribuindo para uma nova agenda de I&D de âmbito
internacional sobre o Parque Natural de Montesinho, e incluindo: 
1. Observação e conhecimento da Terra, incluindo a utilização de informação por satélite e a sua
integração em sistemas avançados de processamento de informação e inteligência artificial;
2. Clima e alterações climáticas; 
3. Sistemas agrários sustentáveis, incluindo agricultura, florestas e sistemas agrosilvopastoris, e a
valorização dos seus produtos numa perspetiva de bioeconomia; 
4. Dinâmicas socioculturais; 
5. Biodiversidade e recursos biológicos, patrimónios naturais e culturais, e desenvolvimento
regional sustentável Prazo de candidatura: 15 de Julho a 30 de Setembro de 2020.
 Mais informações em: https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/montesinho/index.phtml.pt.

ii. "Projetos Semente de Investigação para a Era Pós-COVID-19: para uma
sociedade mais sustentável, resiliente e justa", com o apoio do  Santander
Universidades.
Programa de financiamento destina a docentes e investigadores do grupo UC com o
doutoramento há menos tempo (doutoramento após 1 janeiro de 2010). Com um financiamento
total de 100 000 euros, irão ser apoiados 5 projetos de investigação interdisciplinar no âmbito dos
desafios da próxima fase pós-pandemia.
Este concurso é dinamizado pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar  no
âmbito das 5 Áreas Estratégicas da Universidade de Coimbra e tendo presente os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas. Este financiamento visa
apoiar projetos exploratórios com hipóteses científicas pioneiras que resultem na obtenção de
conhecimento relevante para o desenvolvimento de novas linhas de investigação que cruzem
áreas do saber na Universidade de Coimbra, alinhadas com temáticas das 5 áreas estratégicas da
Universidade de Coimbra.

A equipa de investigação de cada projeto, de modo a promover a Interdisciplinaridade, deverá ser
constituída por investigadores integrados de pelo menos duas Unidades I&D do grupo
Universidade de Coimbra, de áreas científicas distintas, e ainda respeitar o princípio da
diversidade. Candidaturas entre 23 de junho e 12 de julho 2020, que deverão ser enviadas para
o endereço: research@uc.pt.

Para mais informações consulte o website https://www.uc.pt/iii/Apoios.

II. Chamadas para bolsas
Bolsa de investigação, no âmbito do Projeto HOUSE REFUGE
Referência: PCIF/AGT/0109/2018
Esta bolsa destina-se a mestres em Direito, Gestão/ Administração pública ou público-privada,
Engenharia/ Gestão Florestal, inscritos em doutoramento.
A data limite para apresentação de candidatura é 5 de outubro de 2020.
Link para o edital: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/Edital_HouseRefuge.
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III.  Chamada para eventos e 
      revistas 
i. CALL FOR PAPERS: ANUÁRIO DE DIREITOS HUMANOS n.º3 (2020)
O Centro de Investigação em Justiça e Governação (JusGov) está a preparar a terceira
edição do Anuário de Direitos Humanos, revista de acesso aberto, com revisão por pares. Encontra-se,
por isso, aberta a call for papers para o Volume 3 (2020), subordinado ao tema Direitos Humanos e
Direito Penal.

Os artigos devem ser enviados para o  endereço de correio eletrónico   jusgov@direito.uminho.pt,
até 31 de dezembro de 2020. Os idiomas aceites são o Português, o Espanhol, o Francês e o Inglês. 
Para mais informações aceda a
https://drive.google.com/file/d/1rTNGG8OvI_yNFDqnitIFyCaGrlmZ_2qV/view.

ii. Call for Papers "COVID-19: Lessons for and From Vulnerability Theory”

International Journal of Discrimination and the Law

São aceites contribuições que explorem experiências da pandemia num único estado, região
geográfica ou por meio de uma abordagem comparativa, e que considerem o impacto da pandemia
numa área do Direito e/ ou da Ciência Política (por exemplo, Direito da Família, Direito Previdenciário,
Direito da Medicina, Direito Económico, Direito do Trabalho, etc.) ou em estruturas legais e políticas
de maneira geral.

Chamada termina a 31 de outubro de 2020
Mais informações em: https://journals.sagepub.com/pb-
assets/cmscontent/JDI/IJDL%20Call%20for%20Papers%20for%20a%20Special%20Issue%20v2.pdf

iii. CFP: Ética legal e judicial no mundo pós #MeToo – AALS Annual Meeting

International Journal of Discrimination and the Law

A secção de responsabilidade profissional da Associação de Escolas de Direito Americanas (AALS -
Association of American Law Schools) divulgou uma chamada de artigos sobre o papel da ética legal e
judicial no mundo pós #MeToo a serem selecionados para o programa do Encontro Anual AALS
20201. Pretende-se que os trabalhos confrontem grandes questões encaradas a nível profissional
sobre discriminação sexual, assédio e outras condutas impróprias.

A secção solicita a submissão de trabalhos concluídos ou trabalhos em desenvolvimento até ao dia 1
de agosto de 2020.
Os trabalhos deverão ser enviados para Renee Knake, Presidente da secção de Responsabilidade
Profissional (rknake@uh.edu).
Mais informações em: https://www.thefacultylounge.org/2020/05/call-.html.
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iv. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW

Edição Especial – SEMIOTIC PERSPECTIVES ON ENVIRONMENT, FORESTRY, FISHERY,
HUNTING AND LAW
Editores convidados: Dariusz GWIAZDOWICZ, Aleksandra MATULEWSKA & Anne WAGNER
Esta Edição Especial espera construir interpretações sobre o ambiente, a silvicultura, a pesca
e a caça de modo a orientar a nossa visão para soluções legais e as suas consequências
ambientais. A finalidade desta Edição Especial é a de oferecer perspetivas mais amplas para
o entendimento do papel de cientistas, lobistas e legisladores no seu debate sobre a
preservação da natureza para as gerações futuras, de ângulos teóricos e práticos. Portanto,
os papers dedicados aos seguintes tópicos e que apresentem vantagens e desvantagens são
bem-vindos: 1. Direitos dos animais e legislação; 2. Direitos dos proprietários dos animais; 3.
Ambiente e Direito; 4. Silvicultura e Direito; 5. Direito e exploração da natureza; 6.
Consequências de libertar animais selvagens e plantas, no meio selvagem, e consequente
legislação sobre espécies invasivas; 7. Ecologia e Direito; 8. Caça e Direito; 9. Pesca e Direito;
10. Expectativas sociais no campo do meio ambiente versus Direito; 11. Caça furtiva; 12.
Proteção ambiental legal e ilegal; 13. Cyberbullying de silvicultores, caçadores e pescadores;
14. Leis revogadas e seus substitutos. 

Esta Edição Especial pode conter apenas 14 trabalhos de, no máximo, 30 páginas.

A proposta deve ser enviada para um dos três contactos:
dariusz.gwiazdowicz@up.poznan.pl, aleksandra.matulewska@gmail.com,
valwagnerfr@yahoo.com

Data Limite para envio de abstract: 10 de fevereiro de 2021
Decisão de inclusão: 30 de março de 2021
Data Limite para o trabalho final: 15 de janeiro de 2022 (as instruções serão enviadas depois
da decisão para incluir os papers na Edição Especial).
Mais informações em: https://www.springer.com/journal/11196/updates/17949018.
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v. Call for Papers for 3 Special Issues COVID-19 INFODEMIC – BETWEEN LAW, ETHICS
AND FAKE NEWS

Editores Convidados: Anne WAGNER, Aleksandra MATULEWSKA & Sarah MARUSEK.

Com estas 3 Edições Especiais pretende-se: (1) fornecer um fórum internacional e
interdisciplinas de pensamentos nestes campos científicos onde a linguística e os interesses
legais convergem, (2) facilitar a integração entre linguistas, semióticos,   cientistas da
computação, médicos especialistas e   advogados de todo o mundo, (3) demonstrar uma
visão mais ampla da invasão do COVID-19 nos nossos espaços pessoais e profissionais, e (4)
mostrar as várias medidas políticas, legais e médicas utilizadas para combater esta
calamidade invisível.

-2 Edições Especiais para o International Journal for the Semiotics of Law, o qual pode conter
14 trabalhos de, no máximo, 30 páginas.

-1 Edição Especial para Comparative Legilinguistics, o qual pode conter 6 trabalhos de, no
máximo, 30 páginas.

São bem-vindos os trabalhos em inglês ou francês

A proposta deve ser enviada para um dos três contactos:
aleksandra.matulewska@gmail.com, valwagnerfr@yahoo.com, and marusek@hawaii.edu.
 
Data Limite para envio de abstract (300 palavras): 10 de dezembro de 2021
Decisão de inclusão: 1 de fevereiro de 2022
Data Limite para o trabalho final: 15 de março de 2022 (as instruções serão enviadas depois
da decisão para incluir os papers na Edição Especial).
 
Mais informações em: https://www.springer.com/journal/11196/updates/17949022.
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IV. Miscellanea
3.ª Edição do Prémio Jovem Talento Direito Administrativo

Este Prémio visa distinguir o autor do melhor trabalho jurídico na área do Direito
Administrativo, contando com novos prémios e um regulamento renovado face à
anterior edição. 
Ao primeiro classificado será atribuída a quantia de 2500€, além da possibilidade
de ver o seu trabalho publicado, enquanto os segundo e terceiro classificados
serão reconhecidos também com a publicação do trabalho e com a atribuição das
quantias de 1500€ e 1000€, respetivamente.

Com a coordenação científica de Carla Amado Gomes, Ana Fernanda Neves, Ricardo
Pedro, Tiago Serrão e Marco Caldeira.

Prazo até 30 de agosto de 2020.

Regulamento disponível em http://docplayer.com.br/182243856-Premio-jovem-talento-direito-
administrativo-regulamento-2019.html


