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É uma  newsletter  atípica aquela que hoje propomos, menos pelos reflexos
inevitáveis de um tempo de  pausa  (que se espera ter sido luminoso e
repousante!) do que pela persistência de múltiplas situações de incerteza –
situações que todos bem conhecemos e que nos impedem de confirmar já
(e com os pormenores que seriam desejáveis) as actividades programadas
para os próximos meses.
Há no entanto um  topos  que contrasta com este(s) silêncio(s), ao qual
queremos assim consagrar o núcleo duro da presente newsletter.  Refere-se
este aos projectos-candidatos  (que fomos identificando nos números
anteriores) e às suas primeiras respostas positivas.  Um êxito que é de todos
nós, investigadores do IJ?
Seguramente. Um êxito que merece assim ser celebrado, não apenas como
consagração de um esforço continuado, mas também como estímulo e
promessa de futuro. Para que, num fluxo sem descanso, muitas outras
propostas vão surgindo...
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M.15 | DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS AGÊNCIAS DE NOTAÇÃO DE RISCO POR
DANOS CAUSADOS A ENTIDADES NOTADAS E INVESTIDORES
Inês Margarida Gonçalves Bastos 
[ISBN: 978-989889170-9]

Esta dissertação analisa, nas suas coordenadas dogmáticas principais, a
problemática da responsabilidade civil das agências de notação de risco por
danos causados a entidades notadas e investidores.

I. Últimas Publicações IJ

 Publicações em edição do IJ
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 I. Vida Interna do IJ
i. O Instituto Jurídico, na posição de líder do consórcio, teve dois projetos internacionais aprovados
em concursos europeus. 

1.  Liderado pelo Doutor Afonso Patrão, o projeto “EU-ADAPT: Adaptation of rights in rem in cross-
border succession within EU” tem uma duração estimada de 24 meses e um orçamento de 226 892 €.
O projeto foi aprovado no âmbito da call “action grants to promote judicial cooperation in civil and
criminal justice” do programa H2020.
O objetivo do projeto é simplificar o processo de sucessão transfronteiriça sempre que a lei aplicável
ao conjunto da sucessão conferir um direito in rem sobre bens imóveis desconhecidos pela
legislação do Estado-Membro em que esse direito é invocado. O projeto irá analisar e desenvolver
ferramentas que garantam segurança jurídica na adaptação dos direitos in rem em sucessões
transfronteiriças. Por seu intermédio visa-se estabelecer um sistema de equivalência através da
utilização de uma plataforma de justiça eletrónica, que pode aconselhar as autoridades que tratam
da sucessão a encontrar o correspondente direito in rem conferido pela lei aplicável à sucessão.
Com participação das Doutoras Margarida Costa Andrade e Mónica Jardim, investigadoras do
Instituto Jurídico, o consórcio conta com investigadores das Universidades de Valência, Génova,
Uppsala e Heidelberg.
 
2. Liderado pela Doutora Dulce Lopes, o projeto “ECI: From A to Z: European Citizens' Initiative: A Tool
for Engagement and Active Citizenship” terá a duração de 27 meses, com início em 31/12/2020. O seu
orçamento financiado é de 279 042,00 €. O projeto foi aprovado no âmbito do Programa Erasmus +.
O projeto pretende contribuir para o desenvolvimento estruturado de competências de alunos
universitários em temáticas atuais e de interesse comum, que possam ser objeto de uma iniciativa
de cidadania europeia.
O ECI: From A to Z é o terreno ideal para promover o envolvimento e a participação de alunos na
construção comunitária, desenvolvendo novas formas e instrumentos práticos de cidadania ativa e
inclusiva.
Com a participação da Doutora Alexandra Aragão, investigadora do Instituto Jurídico, e com o Projeto
Especial de Ensino a Distância da UC, o consórcio conta com investigadores da Universidade de Vigo,
Universidade de Iaşi e Universidade de Göttingen. 
 
ii.  Os investigadores do Instituto Jurídico, Alexandre Libório Pereira e Paula Veiga, foram aceites
como Coordenadores Nacionais na Ação COST “Global Digital Human Rights Network” (GDHRNet)
CA19143.
A Ação COST GDHRNet irá explorar, de forma sistemática, os desafios teóricos e práticos colocados
pelo contexto online na proteção dos direitos humanos. A rede irá verificar se o enquadramento
internacional dos direitos humanos é detalhado o suficiente para permitir aos governos e às
entidades privadas perceber as respetivas obrigações quanto à proteção dos direitos humanos na
esfera online.
 



NEWSLETTER  IJ  |  PAG .  4

a
g
e
n
d
a

 I
J

iii.  Um terceiro projeto do Instituto Jurídico, submetido ao Erasmus +, recebeu nota positiva para
aprovação, mas devido a limitações orçamentais ficou em lista de espera, podendo ser aprovado
até  ao final de 2020. O projeto “Sports Media: Guides for the Future” tem o objetivo de promover a
justiça social, usando o desporto como ferramenta de sensibilização para os desafios societais, e
através da promoção da ética e responsabilidade social dos media, criando manuais de jornalismo
desportivo para a cobertura de questões sociais de relevo, como o racismo, igualdade de género,
diversidade e deficiência física.
Liderado pelo Doutor Fernando Borges, o projeto conta com a participação de investigadores da
Universidade de Lille, Universidade de Viena, Universidade de Loughborough, Universidade Jozef
Pilsudski e Fair Play/ Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation.
 
iv. A Universidade de Coimbra, com o apoio do Banco Santander, lançou o concurso Inovação
pedagógica4UC, tendo sido galardoado, entre outros quatro, o projeto submetido pela
Investigadora do IJ, Doutora Alexandra Aragão.  O prémio refere-se ao Jogo intitulado Almejar 2030
(“análise de litígios e mediação jurídico-ambiental e de riscos”), que se destina a estudantes de
segundo ciclo e se baseia numa estratégia de gamification, visando desenvolver as suas
competências de mediação de conflitos socioambientais em contextos de desenvolvimento
sustentável.

II. Eventos programados do IJ

Professora Doutora Firat Cengiz – Universidade de Liverpool
Professora Doutora Lina Coelho – FEUC
Professor Doutor Fernando Rocha Andrade – FDUC
Professora Doutora Matilde Lavouras – FDUC 

I. 16 de outubro de 2020, 16h00 – Ciclo de conferências sobre o Orçamento
- Orçamentação de género 
Organização: IJ (Globalização, Economia e Direito)
 
Realizar-se-á no próximo dia 16 de outubro uma Conferência sobre Orçamentação de Género no
Colégio da Trindade – FDUC, assegurando-se igualmente a transmissão via plataforma zoom,
e que conta com o seguinte programa:
 
Sessão de abertura: Dra. Rosa Monteiro (Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade)
Oradores:

Moderadora: Professora Doutora Teresa Almeida - FDUC

II. 29 de outubro de 2020 - Encontro Ibero-americano de Doutorandos de
Processo Civil 
 
Realizar-se-á no próximo dia 29 de outubro, em formato à distância, o Encontro Ibero-americano de
Doutorandos de Processo Civil, com organização conjunta do IJ e da Universidade de Salamanca.
O evento conta com a participação dos Senhores Professores Diego Palomo (Chile) e Diana María
Ramírez (Colômbia).
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i. Concurso "International Emerging Actions" 2020
As “International Emerging Actions” são projetos liderados por um titular ligado a uma unidade de
investigação do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) e um titular afiliado a uma
instituição de investigação estrangeira. O objetivo é explorar novos campos de investigação e
novas parcerias no estrangeiro.
Prazo de candidatura: 23 de setembro de 2020.
Mais informações em https://international.cnrs.fr/campagne-cnrs/.

ii.  “La Caixa” e FCT – Programa Promove
O Programa Promove mantém o objetivo de apoiar iniciativas inovadoras em domínios estratégicos para o
desenvolvimento das regiões do interior e fronteiriças e que sejam replicáveis para outras regiões com 
 características semelhantes.
Pela primeira vez, o Programa Promove inclui uma linha específica com o apoio da FCT, para promover
projetos de I&D que contribuam para o desenvolvimento das regiões do interior e fronteiriças, tendo por
base o conhecimento e a inovação numa perspetiva de valorização dos recursos e competências locais e
de reforço dos recursos humanos qualificados – projetos de I&D mobilizadores.
Prazo de candidatura: 4 de outubro de 2020.
Mais informações em https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/fundacaolacaixa/index.phtml.pt.
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I. Chamadas para projetos

https://international.cnrs.fr/campagne-cnrs/
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/fundacaolacaixa/index.phtml.pt
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II.  Chamada para eventos e 
      revistas 
i. Revista de Direito, Universidade Federal de Viçosa/ MG (Brasil) –  Chamada para
submissão de artigos, número especial (2021)
Estão abertas as submissões de artigos, a serem publicados no volume 13 (2021), número especial,
da Revista de Direito, da Universidade Federal de Viçosa/MG, referente ao primeiro semestre de
2021, com o tema “Ações Afirmativas raciais, racismo estrutural e o direito: reflexões sobre as
políticas públicas raciais e seus impactos na sociedade”.
Pretendem-se contribuições que trabalhem a temática numa abordagem transdisciplinar entre
Direito e Políticas Públicas. Serão recebidos e publicados trabalhos que se dediquem a debater o que
é o racismo estrutural, como podemos percebê-lo e combatê-lo; colorismo e lutas femininas;
miscigenação; distribuição de renda por cor; representatividade política; representatividade no
judiciário; representatividade na academia; os avanços e desafios da Lei de Cotas na sua primeira
década; as propostas de reforma da Lei de Cotas; Estatuto da Igualdade Racial; transversalidade das
políticas públicas e a questão racial; branquitude e políticas públicas raciais; a relação da negritude
nas várias esferas do Direito (Trabalhista; Econômico, Administrativo, Financeiro, Penal etc.).
O Dossiê “Ações Afirmativas Raciais, Racismo Estrutural e o Direito: Reflexões sobre as políticas
públicas raciais e seus impactos na sociedade” terá como editores convidados os professores Davi
Augusto Santana de Lelis (davi.lelis@ufv.br ) e Evanilda Nascimento de Godoi Bustamante
(evanildagodoi@ufv.br).
Prazo para submissão de artigos: 1 de dezembro de 2020.
Mais informações disponíveis em https://periodicos.ufv.br/revistadir/about/submissions. 
 
ii.   As encruzilhadas do chamado criminal writing: Contextos/ Interseções/ Perspetivas
Históricas, Sociológicas e Culturais
Este volume, que será proposto a uma editora académica líder independente, procura explorar as
implicações  do chamado criminal writing nas suas várias formas narrativas, através de ensaios que
situem as diversas orientações (ficcionais e não ficcionais, passadas e presentes) na sua relação com
perspetivas públicas  São estimulados os ensaios que forneçam novas perspetivas sobre o trabalho de
autores significativos, séries ou subgéneros de literatura criminal (ainda que aparentemente
conhecidos) e/ ou examinem, também significativamente, as interseções da realidade e da ficcão
dentro do amplo género do discurso relativo a crimes (criminal writing). Os participantes são
encorajados a dissecar o significado histórico, cultural e/ ou sociológico da ficção policial, assim como a
examinar como é que esses trabalhos influenciam o autêntico discurso relativo a crimes ou vice-versa. 
Prazo para submissão de artigos: 1 de novembro de 2020
Mais informações disponíveis em https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2020/08/11/cfp-for-
essays-for-edited-collection-crossroads-of-crime-writing-historical

https://periodicos.ufv.br/revistadir/about/submissions
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2020/08/11/cfp-for-essays-for-edited-collection-crossroads-of-crime-writing-historical
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iii. Pólemos: Revista de Direito, Literatura e Cultura sobre o tema ‘JurisApocalyse Now!’

A finalidade do Pólemos é chamar a atenção, promover e fornecer um fórum para
desenvolvimentos de estudos globais que tratem da vasta variedade de tópicos dentro das
muitas culturas do Direito e do Direito da cultura – estético, textual, semiótico – e atuar
como caixa de ressonância para ideias críticas inovadoras e novas perspetivas
interpretativas, ligando a diversidade de estudiosos que operam em todo o mundo nestes
campos emocionantes e pioneiros.
Os artigos gerais que não abordem o tema ‘JurisApocalyse Now!’ são bem-vindos para a
secção de investigação.
Prazo para submissão de artigos: 30 de outubro de 2020
Envios para: polemos@scu.edu.au

iv. Revista “The Age of Human Rights” 
A Revista “The Age of Human Rights” (A idade dos Direitos Humanos) é uma revista científica de relevo
internacional, publicada em inglês, com peer-review e de acesso aberto, que contém artigos relativos
aos Direitos Humanos de diferentes perspetivas. A revista foi incluída no SCOPUS e na Web of
Science.
A chamada de artigos refere-se à edição que será publicada em junho de 2021.
Prazo para a submissão de artigos: 1 de fevereiro de 2021
Preferencialmente os manuscritos deverão ser diretamente carregados na plataforma da revista, mas
também poderão ser enviados para tahrj@ujaen.es.
 
v. Fórum Doutoral em Direito e Humanidades, Universidade de Lucerna, 11 e 12 de
dezembro de 2020, “Crossing Frontiers: The Law From Within and Without”
O Instituto de Estudos Jurídicos Interdisciplinares (Iucernaiuris) convida à submissão de artigos para o
terceiro encontro do Fórum Doutoral em Direito e Humanidades. O Fórum é uma plataforma
interdisciplinar para estudantes de doutoramento e investigadores em início de carreira que
trabalhem no Direito e e nas intercessões entre este ramo jurídico e as Humanidades. O objetivo é
reunir um grupo diversificado de jovens académicos para uma discussão aberta de projetos
correntes, preocupações urgentes politico-legais, e questões teóricas e metodológicas mais amplas
levantadas pela teoria do Direito.
Os possíveis tópicos podem incluir (mas não estão limitados a): Representações Artísticas e
Iconografia de Direito e Justiça; Negociações narrativas de Direito; Lei e a imaginação; Metáforas em
Direito; Direito da Comunicação como Direito da Tecnologia; Diversidade e pluralidade no Direito;
Direitos, justiça e grupos vulneráveis/ desfavorecidos.
Prazo para a submissão de artigos: 16 de outubro de 2020.
Para mais informações consulte o panfleto em
https://ivronlineblog.files.wordpress.com/2020/09/luzerndflh2020.pdf.

https://ivronlineblog.files.wordpress.com/2020/09/luzerndflh2020.pdf.


NEWSLETTER  IJ  |  PAG .  8

vi. The Global Summit of the International Forum on the Future of
Constitutionalism, 12 a 16 de janeiro, 2021

Esta Conferência Global oferece aos estudantes e académicos a oportunidade de
apresentarem as suas ideias em todas as áreas do constitucionalismo, de darem a
conhecer as suas publicações e as dos seus amigos e colegas, de tomarem parte em
partilhas intelectuais estimulantes e de aproveitarem a oportunidade para interações
informais. A chamada de artigos está disponível em seis línguas, de entre elas o Português.
Prazo para submissão de propostas: 1 de outubro de 2020
Mais informações disponíveis em https://www.richardalbert.com/2021globalsummit.html

vii. Conferência Internacional "Comunidades e Redes para a Inovação Territorial",
23 a 25 de Novembro, 2020
A Conferência Internacional “Comunidades e Redes para a Inovação Territorial”, organizada
pelo Programa Integrado “CeNTER” e pelo Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do
Território da Universidade de Aveiro, irá realizar-se em formato digital e acesso livre. São
aceites resumos nas seguintes áreas temáticas:  modelos de inovação de base territorial;
coesão territorial e políticas públicas; estratégias e políticas de competitividade; inovar no
território com Redes e Comunidades; gestão do conhecimento e inovação empresarial;
mediação Digital no contexto de inovação de base territorial; avaliação do impacto do uso
das tecnologias digitais na promoção da inovação de base territorial; (in)sustentabilidade
dos territórios; bem-estar, qualidade de vida e capital humano; turismo em territórios de
baixa densidade; cidades e democracia de proximidade; universidade, território e
estratégias de inovação.
Prazo para submissão de propostas: 21 de setembro de 2020
Mais informações disponíveis em: https://www.ua.pt/pt/confcenter
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https://www.richardalbert.com/2021globalsummit.html
https://www.ua.pt/pt/confcenter
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i. Concurso – Prémio Ciências Sociais e Humanas

O prémio distingue os trabalhos realizados pelos estudantes de mestrado e de doutoramento que,
através da sua investigação, concorram para produção de conhecimento científico sobre deficiência e
inclusão. Pretende também reconhecer trabalhos que promovam o estudo do impacto das barreiras
sociais, culturais, comportamentais e físicas na inclusão e na participação das Pessoas com Deficiência,
bem como outros estudos que promovam os direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência.
Montante do prémio: 5.000 EUR
Prazo de candidatura: 2 de outubro de 2020.
Mais informações em http://www.inr.pt/ciencias-sociais-humanas.

ii. Prémio Res Publica 2020
Depois de uma 1ª edição de sucesso em 2019, sob o tema “Futuro do Projeto Europeu”, a Fundação
Res Publica leva de novo a cabo este prémio, enquadrado no eixo de reflexão e promoção do debate
democrático, e cujo tema é “O Desafio Demográfico”.
Em desenvolvimento do tema genérico, os ensaios a concurso podem versar sobre um
dos seguintes subtemas:
a) O problema demográfico: impactos e desafios;
b) O papel das políticas públicas de promoção da natalidade;
c) Políticas de igualdade de género, organização do trabalho e conciliação
entre vida privada e profissional no contexto do desafio demográfico;
d) A importância das migrações internacionais no contexto do desafio
demográfico.
Prazo para submissão de ensaios: 5 de outubro de 2020
Mais informações em  https://fundacaorespublica.pt/atividades/premio-res-publica/.

iii. The Bubble: Metaphors we survive By 
As metáforas são ferramentas indispensáveis para dar sentido à realidade ou para ofuscá-la. Em
tempos de crise, atuam de forma crucial em traduzir e interpretar uma rápida mudança no mundo.
Esta série de palestras é organizada pelo Instituto de Estudos Pós-coloniais (Austrália), e terá lugar até
dia 6 de novembro.
Mais informações em: https://ipcs.org.au/the-bubble-metaphors-we-survive-by-2/.
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III. Miscellanea

http://www.inr.pt/ciencias-sociais-humanas.
https://fundacaorespublica.pt/atividades/premio-res-publica
https://ipcs.org.au/the-bubble-metaphors-we-survive-by-2/

