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“Não se sinta sozinho! Está a chegar companhia!” Esta mensagem, digna das
terapias hipnopédicas de um certo Brave New World – embora sem a
correcção política (na vertente género…) que seria de esperar! – atinge-nos
todos os dias quando, acedendo  à plataforma UC Teacher, nos deparamos
por instantes com uma sala vazia (e vemos perturbado o nosso dever de
felicidade com a angústia que este vazio e o seu silêncio criam). Se introduzo
a presente newsletter com esta acentuação, não é no entanto para agravar o
sentimento de impotência e de resignação a que as nossas pequeninas
experiências distópicas (superando todo e qualquer exercício de ficção) nos
vão capilar e insidiosamente habituando, é antes para optimisticamente
admitir que, com alguma distância irónica, é possível jogar o jogo sem ceder
à sua retórica de superfície, só assim (paradoxalmente) conseguindo
superar o seu lado negro… É o que se passa com as nossas missões out,
num tempo que continua a resistir à sua dinâmica real (enquanto dificulta
as viagens e os encontros presenciais de grande dimensão), na mesma
medida em que cria envolventes sucedâneos em ambiente virtual.  Jogar o
jogo significa na verdade aqui aproveitar o melhor possível estes
sucedâneos e instrumentalizar os seus recursos a autênticas promessas de
futuro.  Ao reconhecer isto, estou por um lado muito simplesmente a
justificar o espaço cada vez maior que, na nossa newsletter, vai sendo
concedido às chamadas para comunicações no mundo virtual. Mas estou
também por outro lado a deixar um apelo dirigido a todos os
investigadores, pedindo a sua participação efectiva nestes encontros em
rede, mas também solicitando uma colaboração preciosa para que o elenco
das chamadas para encontros internacionais cubra cada vez mais, sem
diferenças ou desequilíbrios, todas as áreas dogmáticas do Direito que são
relevantes para o nosso projecto estratégico.
Será isto celebrar selectivamente o Brave New World que é já afinal o nosso?
E porque não, se estamos no início de um mês que vai trazer ao nosso
convívio a grande Martha Fineman… que de outro modo estaria
seguramente ausente?

J M  Aroso Linhares
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FLORESTAS E LEGISLAÇÃO: PLANOS MUNICIPAIS DA DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS
Coordenadores: Maria João Antunes · Dulce Lopes · Carlos Oliveira
[ISBN: 978-989-8891-88-4]

Nas atas deste segundo Encontro sobre Florestas e Legislação debate-se a
figura dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Com a
participação de várias entidades envolvidas, públicas e privadas, analisa-se
nesta publicação a elaboração e a alteração daqueles planos, bem como os
efeitos que têm tido na gestão florestal.
E-book disponível em: https://www.uc.pt/fduc/ij/publicacoes/coloquios

I. Últimas Publicações IJ

 Publicações em edição do IJ

ANOMALIA PSÍQUICA E DIREITO – COLÓQUIO COMEMORATIVO DOS 20 ANOS DA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI DE SAÚDE MENTAL
Coordenadores: Maria João Antunes  
[ISBN: 978-989-8891-86-0]

Publicam-se as atas do Colóquio Anomalia Psíquica e Direito, colóquio
comemorativo dos 20 anos da entrada em vigor da Lei de Saúde Mental, que teve
lugar em novembro de 2019. Numa iniciativa conjunta, a Procuradoria-Geral
Distrital de Coimbra, o Tribunal Judicial da Comarca dos Açores e a área de
investigação Risco, Transparência e Litigiosidade promoveram o debate sob
ângulos diversos, juntando preletores de artes diversas.

https://www.uc.pt/fduc/ij/publicacoes/coloquios
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16OUTUBRO2020
CICLO DE CONFERÊNCIAS SOBRE O ORÇAMENTO – ORÇAMENTAÇÃO DE GÉNERO
Organização: Área de Investigação Globalização, Economia e Direito do
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Link para o programa: 
https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/CARTAZ_16out2020
Sumário: Início da série “Conversas sobre o Orçamento” com o tema da
orçamentação com impacto de género. Contámos com a Senhora Secretária de
Estado para a Cidadania e Igualdade, Doutora Rosa Monteiro, na abertura, com
o keynote adress da Professora Firat Cengiz da Universidade de Liverpool, e com
a Doutora Lina Coelho, da Faculdade de Economia de Coimbra.

II. Últimos Eventos IJ

29OUTUBRO2020
ENCONTRO IBERO-AMERICANO  DE DOUTORANDOS DE PROCESSO CIVIL
Organização: Área de Investigação Risco, Transparência e Litigiosidade do
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e
Universidade de Salamanca
Link para o programa: 
https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/cartaz29out2020
Sumário: Com a participação de investigadores da Espanha, Colômbia, Chile,
Cuba, Argentina e Brasil, discutiram-se temas como a prova eletrónica, os
poderes do juiz, o regime inglês de sanções processuais,
ónus das partes e a tutela processual de sujeitos vulneráveis.

https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/CARTAZ_16out2020
https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/cartaz29out2020
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 I. Vida Interna do IJ
i. O Instituto Jurídico viu aprovado o projeto "PRI Alt Eur - Promoting non-discriminatory alternatives
to imprisonment across Europe" no âmbito do Justice Programme - JUST-JCOO-AG-2020, que terá a
duração de 23 meses e que conta com a participação da Senhora Doutora Anabela Rodrigues. As
felicitações são extensivas aos co-investigadores e a toda a equipa.
Norteado pelas Conclusões do Conselho da União Europeia sobre as medidas alternativas à prisão:
recurso a sanções e medidas não privativas de liberdade no domínio da justiça penal, de dezembro de
2019, o projeto visa contribuir para promover o recurso a penas e medidas alternativas à prisão no
espaço da União Europeia. Em primeiro lugar, pretende-se conhecer e analisar o grau de aplicação
das alternativas à prisão nos Estados-Membros da União, com especial foco em categorias de
cidadãos mais vulneráveis. Depois, visa-se contribuir para potenciar o recurso a tais medidas,
através da realização de ações de formação e informação para profissionais da justiça, bem como
da conceção e monitorização de
projetos-piloto em matéria de alternativas à prisão, com vista à sua eventual disseminação pelos
demais Estados-Membros. Os resultados do projeto serão apresentados numa conferência de
âmbito europeu. O projeto será coordenado pela Penal Reform International – uma organização não-
governamental que trabalha, ao nível internacional, com vista à promoção de uma justiça penal
baseada no respeito pelos direitos humanos –, tendo como parceiros a Universidade de Coimbra e
o Comité de Helsínquia Húngaro, uma organização não-governamental de direitos humanos da
Hungria. A UC, através do Instituto Jurídico/Faculdade de Direito, ficará encarregada de duas
componentes do projeto: 1) elaborar o estudo comparado sobre as alternativas à prisão nos
Estados-Membros da União Europeia; 2) propor um projeto-piloto em matéria de penas não
privativas da liberdade, a levar a cabo em Portugal, e assegurar a sua monitorização e avaliação. 
Para mais informações consulte https://www.penalreform.org/where-we-work/europe/alternatives/ 
 
ii. O Instituto Jurídico, em parceria com a Rede Inducar, apresentou uma candidatura ao Programa
Tradições EDP, para um projeto de 18 meses, com orçamento de 36 143 €. Culturae Naturae é um
projeto de investigação-ação que pretende fazer um levantamento dos usos culturais dos
ecossistemas em algumas regiões do Douro, resgatando-os do seu irremediável desaparecimento e
preservando-os para o usufruto das gerações presentes e futuras e de todas as pessoas que
anseiam por uma maior ligação à Natureza e por uma vivência mais autêntica e em harmonia com
o meio que as envolve. Culturae Naturae pretende também promover este património cultural
imaterial, fomentando a produção de conhecimento e reforçando as identidades locais.

iii. O Instituto Jurídico acolheu duas candidaturas ao Marie Curie Individual Fellowships 2020 (MSCA-IF
2020). Os investigadores foram pré-selecionados pelo seu potencial, e, caso recebam
financiamento, virão para o Instituto Jurídico como investigadores. 
O Marie Curie apoia investigadores em todos os estágios da carreira científica e serve como
importante ferramenta de internacionalização da investigação.
Este ano o MSCA-IF 2020 recebeu um número recorde de participantes, num total de 11573
candidaturas, representando 17% em relação ao ano passado. Os resultados serão conhecidos até
9 de fevereiro de 2021.

https://www.penalreform.org/where-we-work/europe/alternatives/
https://www.penalreform.org/where-we-work/europe/alternatives/
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iv. O Instituto Jurídico viu aprovado o projeto “Responsibility for Public Health in the Lusophone
world: doing justice in and beyond the COVID emergency” apresentado ao concurso The Ethics of
Public Health Emergency Preparedness and Response aberto pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) através da unidade Health Ethics and Governance. Liderada pelo Doutor André Dias Pereira,
a equipa do projeto conta com a participação de investigadores do Instituto Jurídico, da
Universidade dos Açores, da Universidade de Macau, da Fiocruz e do Instituto Superior de Ciências
e Tecnologia de Moçambique. 
O objetivo do projeto é propor soluções de políticas de saúde pública, permitindo a construção de
sistemas de resposta eticamente adequados às dificuldades apresentadas em situações de
pandemia. O orçamento do projeto é de 15 820 dólares.

II. Eventos programados do IJ
10NOVEMBRO2020
VULNERABILITY AND LAW – IN DIALOGUE WITH MARTHA FINEMAN
Organização: Área de investigação  Vulnerabilidade(s) e Direito(s) do Instituto
Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
 

12NOVEMBRO2020
COLÓQUIO ONLINE GUIA DE BOAS PRÁTICAS NAS PMES – SOCIEDADES POR
QUOTAS
Organização: Área de investigação As PME: Promoção para a Inovação,
Crescimento e Competitividade do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra.
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12NOVEMBRO2020
INTERNATIONAL LECTURES ON VULNERABILITIES AND LAW –
VULNERABILIDADES DA MULHER NO MEIO RURAL/
VULNERABILIDAD DE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL
Professora María Ángeles González Bustos, Faculdade de Direito -
Universidade de Salamanca
Organização: Área de Investigação Vulnerabilidade(s) e Direito(s)
do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra.
 

13NOVEMBRO2020
CONFERÊNCIA – AS DISPUTACIONES NO CONTEXTO DA
RACIONALIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
TERRITORIAL/ LAS DISPUTACIONES EN EL ÁMBITO DE LA REFORMA
DE RACIONALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Professora María Ángeles González Bustos, Faculdade de Direito -
Universidade de Salamanca
Organização: IJ & SPES
 

20NOVEMBRO2020
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIREITO PENAL
Organização: Área de investigação  Investigação Risco,
Transparência e Litigiosidade do Instituto Jurídico da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra.
 

26E27NOVEMBRO2020
2.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIPLOMACIA DE
SUSTENTABILIDADE
Organização: Área de investigação  Investigação Crise,
Sustentabilidade e Cidadanias do Instituto Jurídico da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra.
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III. Eventos em programação
(Save the Date)

11DEZEMBRO2020
III DEBATE SOBRE FLORESTAS E LEGISLAÇÃO
Organização: Área de Investigação Investigação Risco, Transparência e Litigiosidade do Instituto
Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
 

11DEZEMBRO2020
CONVERSAS SOBRE O ORÇAMENTO: O QUE MUDA COM ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2021?
Organização: Área de Investigação Globalização, Economia e Direito do Instituto Jurídico da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
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i. EEA Grants – Education – Call #5
Este concurso visa financiar projetos para melhorar as aptidões e competências em temas marinhos e
marítimos, através da educação e da formação.
Promotores de projetos elegíveis: quaisquer entidades públicas ou privadas, organizações comerciais
ou não comerciais e não governamentais estabelecidas como pessoas coletivas em Portugal.
Tipos de projetos elegíveis:
   i. Novos cursos em assuntos marítimos;
   ii. Programas de estágio profissional para PME;
   iii. Programas multidisciplinares pós-graduados;
   iv. Escolas de verão; 
   v. Programas intensivos;
   vi. Cursos de formação;
   vii. Intercâmbio de alunos/ estagiários, professores e palestrantes e bolsas de estudo
Prazo de candidatura: 11 de dezembro de 2020.
Mais informações em: https://www.eeagrants.gov.pt/en/programmes/blue-growth/calls/call-5-education/.
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I. Chamadas para projetos

ii.  HORIZONTE 2020 (Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation
in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020) – Capacitar os cidadãos a agirem
sobre as alterações climáticas, para o desenvolvimento sustentável e proteção ambiental por
meio da educação, ciência cidadã, iniciativas de observação e compromisso cívico
As iniciativas devem ser coerentes com os objetivos do Acordo Verde Europeu, do Pacto do Clima
Europeu e da Estratégia Europeia para a Biodiversidade 2030 para envolver cidadãos e comunidades
ativas em ações que abordem as alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável e a proteção do
ambiente. As atividades propostas serão construídas com base em iniciativas e práticas existentes que
demonstrem, a nível internacional, europeu, nacional, regional e local, inovação nos métodos de ensino
e aprendizagem e como envolver a comunidade em geral nas mudanças necessárias para uma
transição justa e bem-sucedida. As ações dentro deste tópico devem endereçar um dos dois seguintes
subtópicos: capacitar os cidadãos a agirem sobre as alterações climáticas e para o desenvolvimento
sustentável através da educação (subtópico 1); e, capacitar os cidadãos a agirem sobre as alterações
climáticas e para o desenvolvimento sustentável através de uma melhor monitorização e observação
do meio ambiente e dos seus impactos ambientais (subtópico 2).
Prazo para apresentação de propostas: 26 de janeiro de 2021
Mais informações em: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCod
e=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy
=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

https://www.eeagrants.gov.pt/en/programmes/blue-growth/calls/call-5-education/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


NEWSLETTER  IJ  |  PAG .  9

 Promoção de vias complementares para pessoas com necessidade de proteção e sua posterior
integração.
 Promoção da participação de migrantes no design e  implementação de políticas de integração;
 Transição de crianças migrantes  para a idade adulta;
 Redução de obstáculos e  promoção do acesso a serviços básicos para nacionais de países
terceiros;
 Desenvolvimento e implementação de estratégias locais de integração através de parcerias de
multi-stakeholders;
 Abordar a assistência, apoio e integração de nacionais de países terceiros vítimas de tráfico de
seres humanos.

iii.  Ações transnacionais sobre asilo, migração e integração (AMIF-2020-AG)
A Comissão Europeia lançou uma nova chamada para apresentação de propostas para apoiar ações
que contribuam para a gestão eficiente dos fluxos migratórios e a implementação, fortalecimento e
desenvolvimento de uma abordagem comum da União nesta matéria.
A Chamada para apresentação de propostas “Transnational Actions on Asylum, Migration and
Integration (AMIF-2020-AG)” é parte do programa fundo Asílio, Migração e Integração.
As propostas devem abordar as seguintes áreas: liberdade, segurança e justiça, cooperação, direitos,
implementação de estratégias de integração locais. Existem 6 chamadas em aberto:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Prazo para apresentação de propostas: 16 de fevereiro de 2021
Mais informações em: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AMIF-2020-
AG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;
programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZones
Code=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Tue%20Oct%2027%202020%2012:10:08%20GMT%2
B0000%20%28Hora%20padr%C3%A3o%20da%20Europa%20Ocidental%29;startDateGte=Tue%20Oct%2027%
202020%2012:10:08%20GMT%2B0000%20%28Hora%20padr%C3%A3o%20da%20Europa%20Ocidental%29;c
rossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyT
enders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Bolsa de investigação no âmbito da Unidade de I&D do Instituto Jurídico – UIDB/04643/2020
Número de bolsas: 2
Esta bolsa destina-se a Mestres em Administração Pública, Ciência Política ou Direito com inscrição
válida no 3.º Ciclo de Estudos (Doutoramento).
Prazo de candidaturas: de 16 a 27 de novembro de 2020 
Link para o edital: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/editalijbolsadeinvestigacao

II. Chamadas para bolsas

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AMIF-2020-AG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Tue%20Oct%2027%202020%2012:10:08%20GMT%2B0000%20%28Hora%20padr%C3%A3o%20da%20Europa%20Ocidental%29;startDateGte=Tue%20Oct%2027%202020%2012:10:08%20GMT%2B0000%20%28Hora%20padr%C3%A3o%20da%20Europa%20Ocidental%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/editalijbolsadeinvestigacao
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III.  Chamada para eventos e 
       revistas do IJ

Questões ecológicas e sanitárias atuais, como: desmatamento, queimadas, poluição do  ar, perda
da biodiversidade, acesso e pacificação do uso das águas;
Diplomacia ambiental: diálogo entre os Estados, ONGs e empresas para a cooperação e a 
 colaboração em questões ambientais;
 Diplomacia de sustentabilidade: bases conceituais, efetividade, eficácia e  fundamentos jurídicos
dos tratados e convenções internacionais (solidariedade, responsabilidade comum, mas
diferenciada...);
 Paradiplomacia Ambiental: atores, instrumentos e experiências alternativas para a proteção
ambiental.

Chamada para apresentação de comunicações sobre Diplomacia de
Sustentabilidade Ambiental
O desenvolvimento da biodiversidade e a consciência da vulnerabilidade humana no contexto do
meio ambiente modificam profundamente as formas de diálogo entre os Estados. Já não se trata
apenas de discutir a partilha dos recursos naturais, de identificar as linhas de demarcação dos
espaços marinhos ou terrestres, de pôr em jogo a responsabilidade de um Estado para com outro
Estado ou de proteger esta ou aquela espécie a nível internacional. Trata-se, agora, de encontrar vias
de cooperação internacional para antecipar e lutar contra os desafios globais e os efeitos
transnacionais. Este novo desafio geopolítico exige a cooperação dos Estados, devido às
interconexões ambientais que os unem e os tornam interdependentes. As suas ações não podem
ficar isoladas, pois estes novos desafios suscitam a coordenação em um espírito de solidariedade
mais que de competição. O objeto da diplomacia do desenvolvimento sustentável reúne os
stakeholders em torno das questões ambientais e convida-os a introduzir as questões ambientais nas
discussões relativas a outros objetos (comércio, transporte, energia, construção, etc.=. Essa
diplomacia deve basear-se na transparência e no desejo de gestão compartilhada do bem comum
que é o sistema “Terra e ecossistemas terrestres”, em todos os seus componentes.
Igualmente, não se pode ignorar que tal gestão deve envolver todas as partes concernidas, ou seja,
não só os Estados, mas também as ONGs e os cidadãos, reservando-lhes um lugar nas discussões, na
forma de uma paradiplomacia cujos resultados devem ser levados em consideração. Cabe-nos,
então, refletir sobre as diferentes modalidades organizacionais dessas formas de diplomacia no
marco das negociações plurais, da regulação, da utilização de mecanismos convencionais e até da
autogestão, auxiliando na construção de um “geo-direito” para a proteção planetária.
Temas:

1.

2.

3.

4.

Chamada encerra a 20 de novembro de 2020.
Mais informações em:
https://www.uc.pt/fduc/ij/investigacao/RedeDiplomaciadeSustentabilidadeAmbiental/CallSustentabilid
adeAmbiental_PT2

https://www.uc.pt/fduc/ij/investigacao/RedeDiplomaciadeSustentabilidadeAmbiental/CallSustentabilidadeAmbiental_PT2
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IV.  Chamada para outros   
       eventos e revistas

 i.  Call for submissions – Spring virtual Seminar Series
Edinburgh Theory Research Group e Edinburgh Centre for Legal Theory 
Envio de resumos até 500 palavras para edinburgh.legal.theory@gmail.com
Prazo para submissão: 30 de novembro de 2020.
Mais informações em: https://www.legaltheorygroup.law.ed.ac.uk/
 
ii.  Gdansk Legal Studies - Direito do Património Cultura, Direito da Arte e Restituição de
Bens Culturais
A revista científica com peer-review da Faculdade de Direito e Administração da Universidade de
Gdansk (Polónia), Gdansk Legal Studies, convida a apresentação de submissões sobre o tema Direito
do Património Cultura, Direito da Arte e Restituição de Bens Culturais.
Prazo para submissão: 30 de novembro de 2020
Mais informações em: http://legalscholarshipblog.com/2020/10/08/cfp-cultural-heritage-law-art-law-
and-restitution-of-cultural-property-gdansk-legal-studies/ 
 
iii. Call for papers – 6.º Workshop Doutoral Jean Monnet ‘A aplicação extraterritorial do
Direito da UE: uma contribuição para o seu alcance global’ [6th Jean Monnet Doctoral
Workshop 'The extraterritorial application of EU law: A contribution to its global reach']
O Workshop procura fazer uma reflexão geral sobre a aplicação extraterritorial do direito da UE,
realçando as suas implicações jurídicas para a ação externa da UE e para a ordem jurídica da UE no
seu todo. Os papers propostos podem considerar uma ampla gama de tópicos que tratam de todos
os níveis de análise relativos à extraterritorialidade do direito da UE.
Os papers devem ser submetidos para m.gatti@unibo.it.
Prazo para submissão: 30 de novembro de 2020
Mais informações em: https://eventi.unibo.it/jm-doctoral-workshop/call-4-papers

iv. Durham Centre for Law and Philosophy 
Hegel e a Filosofia Jurídica hoje: uma celebração do 250.º aniversário de Hegel
Prazo para submissão: 10 de dezembro de 2020
Mais informações em: https://www.dur.ac.uk/law/research/workshops/?eventno=48285
 
v. Call for papers – Tax Symposium 2021
A Universidade da Carolina do Norte (EUA) está a organizar o 24.º simpósio anual sobre impostos,
projetado para reunir os principais investigadores da área tributária de economia, contabilidade,
finanças, direito, ciência política e áreas relacionadas.
As comunicações devem ser enviadas para taxsymposium@kenan-flagler.unc.edu. 
Prazo para submissão: 15 de dezembro de 2020
Mais informações em: http://legalscholarshipblog.com/2020/10/08/cfp-2021-unc-tax-symposium/

https://www.legaltheorygroup.law.ed.ac.uk/
http://legalscholarshipblog.com/2020/10/08/cfp-cultural-heritage-law-art-law-and-restitution-of-cultural-property-gdansk-legal-studies/
http://legalscholarshipblog.com/2020/10/08/cfp-cultural-heritage-law-art-law-and-restitution-of-cultural-property-gdansk-legal-studies/
https://eventi.unibo.it/jm-doctoral-workshop/call-4-papers
https://www.dur.ac.uk/law/research/workshops/?eventno=48285
http://legalscholarshipblog.com/2020/10/08/cfp-2021-unc-tax-symposium/
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vi. Law and Society Association - LSA 2021
A LSA convida a participar no Encontro Anual da Law and Society Association 2021 que terá como foco
os temas Crise, Cura e Re-imaginação. 
Devido à pandemia, o Encontro será realizado em formato misto, com alguns eventos a decorrer
presencialmente em Chicago e painéis a decorrer em modalidade online.
Prazo para submissão: 31 de dezembro de 2020 (23h59m EUA)
Mais informações em: https://lawandsociety.site-ym.com/page/CallforSubmissionsLSA2021
 
vii. Call for Papers – Jurisdiction: Who speaks international law? 
O Grupo de Trabalho de Jovens Académicos em Direito Internacional Público (Arbeitskreis junger
Völkerrechtswissenschaftler * innen - AjV) e a Sociedade Alemã de Direito Internacional (Deutsche
Gesellschaft für Internationales Recht - DGIR) convidam à apresentação de comunicações para a
conferência conjunta intitulada Jurisdição – Quem fala direito internacional?, a realizar dias 3 e 4 de
setembro de 2021.
Como pedra angular do direito internacional, o conceito de jurisdição convida a múltiplas ideias e
perspetivas para compreender e criticar o direito internacional. Um tema central neste debate é a
questão de quem fala em direito internacional – e quem apenas é falado. Ao indagar sobre esses e
outros aspetos, a conferência visa contribuir para o esclarecimento mais aprofundado do conceito de
jurisdição.
Prazo para submissão: 8 de janeiro de 2021
Mais informações em: https://europeanlawblog.eu/wp-content/uploads/2020/10/AjV-Conference-
Jurisdiction-CfP-ENG.pdf. 
 
viii.  IVR Turkey CALL FOR PAPERS 
Webinar (via ZOOM): Legal Philosophy in Times of Crisis, 8-9 April 2021 
Prazo para submissão: 5 de março de 2021
Mais informações em: https://ivrtw2021.wordpress.com/
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