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O primeiro ano da nossa newsletter cumpre-se 
reconhecendo a relevância do seu contributo (e 
do lugar que este deve ocupar na nossa comu-
nidade de investigadores), mas também trazen-
do consigo o som perturbante de muitos silên-
cios... e de outras tantas promessas frustradas 
(projecções inevitáveis de um ano único e das 
condições inesperadas a que este nos expôs). 
Tudo boas razões para que, em contraste com 
os anteriores, o presente editorial se esgote 
num voto carregado de futuro(s): o de um 2021 
à altura da nossa esperança! 
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I. Últimos Eventos 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
Link para o programa: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/Cartaz10No-
v2020?hires 
Sumário: A área de investigação “Vulnerabilidade e Direito” organizou, com o 
apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e dos centros associados do 
Instituto Jurídico (Centro de Direito da Família e Centro de Direito Biomédico), 
o webinar “In Dialogue with Martha Fineman – Vulnerability and Law”. O webi-
nar contou com o keynote speech “Vulnerability and its implications” e com os 
comentários finais de Martha Fineman (apresentada por Luís Meneses do Vale) 
e com os contributos dos investigadores do Instituto Jurídico, que proferiram 
comunicações sobre diferentes temas de Direito da Família (Paula Távora Vítor 
e Rosa Cândido Martins) e de Direito da Saúde (João Carlos Loureiro, André Dias 
Pereira e Carla Barbosa), em diálogo com a obra de Martha Fineman.

12NOVEMBRO2020
COLÓQUIO ONLINE GUIA DE BOAS PRÁTICAS NAS PMES – SOCIEDADES POR QUOTAS
Organização: Área de Investigação As PME: Promoção para a Inovação, Cres-
cimento e Competitividade do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra
Link para o programa: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/12nov2020prog
Sumário: No dia 12 de novembro de 2020 teve lugar um Colóquio online para 
debater com Docentes Universitários, Advogados e representantes do setor em-
presarial o Guia de Boas Práticas nas PMEs - Sociedades por quotas.

12NOVEMBRO2020
INTERNATIONAL LECTURES ON VULNERABILITIES AND LAW – VULNE-
RABILIDADES DA MULHER NO MEIO RURAL/ VULNERABILIDAD DE LA 
MUJER EN EL MEDIO RURAL
Professora María Ángeles González Bustos, Faculdade de Direito - Uni-
versidade de Salamanca
Organização: Área de Investigação Vulnerabilidade(s) e Direito(s) do 
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Link para o programa: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/cartaz12nov20pdf
Sumário: Nesta International Lecture realçou-se o papel de destaque das mulhe-
res no desenvolvimento sustentável dos municípios, a necessidade de apostar 
em políticas públicas que visem promover as ações que se desenvolvem por 
meio de um maior reconhecimento do trabalho profissional e doméstico, a pre-
sença das mulheres nas tomadas de decisão, melhoria de infraestruturas ou 
serviços sociais que garantam o bem-estar e qualidade de vida no meio rural, 
defesa de políticas sociais que garantam a conciliação familiar, pessoal e traba-
lho e erradicação da violência de género.
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13NOVEMBRO2020
CONFERÊNCIA – AS DISPUTACIONES NO CONTEXTO DA RACIONALIZA-
ÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL/ LAS DISPUTA-
CIONES EN EL ÁMBITO DE LA REFORMA DE RACIONALIZACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Professora María Ángeles González Bustos, Faculdade de Direito - Uni-
versidade de Salamanca
Organização: IJ & SPES
Link para o programa: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/Cartaz-
13nov20

Sumário: Os Conselhos Provinciais espanhóis foram legalmente reforça-
dos pela Lei de Racionalização e Sustentabilidade da Administração Local (Lei 
27/2013), atribuindo-lhes a função de coordenar os serviços mínimos obrigató-
rios nos Municípios com menos de 20.000 habitantes quando estes não possam 
ser prestados pelos próprios com eficiência. Isto levou os Conselhos Provinciais 
a renovar a sua tradicional tarefa de assistência aos Municípios, valorizando a 
sua funcionalidade.

20NOVEMBRO2020
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIREITO PENAL
Organização: Área de Investigação Risco, Transparência e Litigiosidade do 
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Link para o programa: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/programa20no-
v?hires
Sumário: A Conferência, a que assistiram mais de 160 pessoas, ofereceu uma 
reflexão acerca do impacto dos sistemas de inteligência artificial sobre o direito 
penal nas suas várias dimensões, substantiva e processual, individual e coletiva, 
nacional e internacional.

26e27NOVEMBRO2020
2.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIPLOMACIA DE SUSTENTABILIDADE
Organização: Área de Investigação Crise, Sustentabilidade e Cidadanias do 
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Link para o programa: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/programa26nov; 
https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/programa27nov2020 
Sumário:  A  Rede  de Diplomacia de Sustentabilidade Ambiental organizou, 
nos passados dias 26 e 27 de Novembro de 2020, o 2º Congresso Internacional 
de Diplomacia de Sustentabilidade e o 1º Congresso de Paradiplomacia no Bra-
sil. Os Congressos contaram com a participação de 20 palestrantes de 7 países 
(Portugal, Brasil, França, Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba) e com comunicações 
de 20 investigadores. As comunicações apresentadas encontram-se disponí-
veis em https://www.youtube.com/playlist?list=PL2ei9RCiPZJQeWw22fXo60Ul-
9MIhh14jm e  constituem mais um importante contributo para a construção de  
um novo instrumento jurídico aplicável às relações planetárias no Antropocéni-
co: a Diplomacia de Sustentabilidade Ambiental.
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11DezEMBRO2020
III DEBATE SOBRE FLORESTAS E LEGISLAÇÃO – NOVOS RUMOS COM O PLANO NA-
CIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS E O PROGRAMA DE TRANS-
FORMAÇÃO DA PAISAGEM
Organização: Área de Investigação Risco, Transparência e Litigiosidade do 
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Link para o programa: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/florestas2020
Sumário: Neste III Debate sobre Florestas e Legislação, de caráter marcada-
mente interdisciplinar, foram analisadas as mais recentes peças de política legis-
lativa sobre florestas e paisagem com a participação dos principais intervenien-
tes públicos e privados nestas matérias. O propósito foi o de refletir sobre os 
novos rumos em matéria de governança, planeamento e gestão florestal e aferir 
de que modo o Direito é chamado a desempenhar um papel nesta importante 
área de investigação do Instituto Jurídico.

11DEZEMBRO2020
CICLO DE CONFERÊNCIAS SOBRE ORÇAMENTO – O QUE MUDA COM O ORÇAMENTO 
PARA 2021?
Organização: Área de Investigação Globalização, Economia e Direito do Insti-
tuto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Link para o programa: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/2020/cartazorcamento-
dez 
Sumário: Nesta conferência houve a oportunidade de debater as implicações 
do Orçamento do Estado para 2021 alguns dias após a sua aprovação. Os Dou-
tores José Casalta Nabais e Fernando Rocha Andrade intervieram, respetiva-
mente, sobre a política fiscal e os aspetos de processo orçamental. Contámos 
ainda com a presença da Secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, 
que fez a abertura do colóquio; do Professor Paulo Pedroso, do ISCTE e do Dr. 
Óscar Gaspar, vice presidente da CIP, que abordaram os temas das políticas 
sociais e dos apoios às empresas. A moderação do debate esteve a cargo da 
Doutora Matilde Lavouras.
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I. Vida interna do IJ

i. No próximo dia 29 de Janeiro, às 14.00 horas, via plataforma zoom, realizar-se-á uma reunião 
do Conselho Científico, a primeira de 2021, na qual se dará conta do trabalho desenvolvido e se 
projetará o futuro do nosso Instituto.

ii. A Senhora Drª. Cristiana Rosa, que tem acompanhado o presente Conselho Coordenador no 
desenvolvimento das suas atividades e que todos os Investigadores conhecerão, irá em breve 
assumir as importantes funções de “gestora de ciência” na Faculdade de Ciências de Lisboa, no 
âmbito do projeto SATO – Self Assessment Towards Optimization of Building Energy. À nossa 
inestimável colaboradora, os nossos melhores votos de sucesso. A Senhora Dra. Luíza Barbosa, 
bolseira de investigação, assegurará de ora em diante a comunicação com o Instituto Jurídico, 
bastando usar, para o efeito, os mesmos contactos.

iii. O Instituto Jurídico abriu concurso para atribuição de duas bolsas de investigação, no âmbito 
do seu projeto de I&D - UIDB/04643/2020. Os bolseiros(as) serão orientados(as) pela Doutora 
Alexandra Aragão para o desenvolvimento de investigação nas áreas do meio ambiente (biodi-
versidade e serviços ecossistémicos, ação climática), da economia circular, da energia e do mar. 
Os novos bolseiros irão contribuir para o desenvolvimento de projetos e candidaturas numa 
importante área do próximo programa quadro, em especial no âmbito no Green Deal.

iv. Foi aprovada pela Comissão Europeia o projeto FirEUrisk, no âmbito do programa Horizonte 
2020, no qual o Instituto Jurídico figura como entidade parceira da Associação para o Desenvol-
vimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI).

v. Foi apresentado em 11 de dezembro de 2020 o projeto MediMARE, Mediation in Maritime 
Disputes às Bolsas Espaço Económico Europeu e Noruega, # 5 Educação. O projeto foi apresen-
tado pelas Investigadoras Maria José Capelo e Dulce Lopes, e conta com parceiros nacionais, 
noruegueses e suecos. O projeto visa desenvolver cursos e ferramentas de formação para aju-
dar estudantes e profissionais a introduzir o expediente da mediação nas suas competências e 
promover um ambiente e uma cultura de resolução pacífica e equitativa de conflitos em ques-
tões marítimas. 

vi. O Instituto Jurídico apresentou uma candidatura ao concurso de “Apoio à organização de con-
ferências e seminários e à realização de estudos – 2021”, promovido pelo Instituto Camões. O 
projeto de estudo submetido foi “Equal Play: nivelando o campo de jogo para o futebol feminino 
no espaço lusófono”, cujo objetivo é avaliar o futuro profissional do futebol feminino, analisando 
o impacto nas condições de trabalho e no risco de abandono da profissão e propor caminhos 
para o seu desenvolvimento e sustentabilidade em Portugal, Brasil e Cabo Verde. A equipa é 
multidisciplinar e composta por investigadores dos três países onde serão realizados os estu-
dos: Fernando Vannier Borges, João Leal Amado, Dulce Lopes e Hugo Sarmento, da Universidade 
de Coimbra, Ana Lorga da Silva, da Universidade Lusófona, Luís Rodrigues, da Universidade de 
Santiago, em Cabo Verde, e Luiza dos Anjos, Bárbara Gonçalves e Marina de Matos, da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais. 
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I. Chamadas para projetos
I. Chamada EIT HEALTH BUSINESS PLAN 2022 

A convocatória destina-se a parcerias que envolvam entidades conhecedoras das necessidades do 
setor da saúde e entidades que podem fornecer soluções, visando o desenvolvimento de projetos 
de valor acrescentado para pacientes, cidadãos e sistemas de saúde.
Um dos aspetos chave é o impacto social, sendo expectável que as atividades contribuam para a 
obtenção de melhorias socioeconómicas generalizadas e demonstráveis   para a sociedade:  

• Envolvimento de cidadãos e pacientes na cocriação de atividades e divulgação de informações 
e conhecimentos gerados por ou sobre as atividades;

• Resultados de maior importância para os cidadãos e pacientes;
• Cumprimento de princípios éticos, legais e sociais, como a diversidade de participantes, con-

sideração das diferenças de género na pesquisa e inovação e a necessidade de acessibilidade 
de espaços digitais e físicos para pessoas com deficiência.

Prazos de candidatura:
1. Manifestações de interesse: 13 de janeiro de 2021 
2.  Candidaturas completas: 24 de março de 2021

Mais informações em https://eithealth.eu/opportunity/business-plan-2022-call-for-proposals/

II. Chamadas para bolsas
Bolsas de Estudo da Fundação Canon
A Fundação Canon na Europa atribui até 15 bolsas de mobilidade a investigadores europeus, em 
todos os domínios científicos. As bolsas visam permitir aos bolseiros europeus a realização de um 
período de investigação no Japão.
Prazo de candidatura: 15 de fevereiro de 2021
Mais informações em: https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
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III. Chamadas para outros 
eventos e revistas
i. Curso/ Formação Livre “Governança e Geopolítica do Espaço Exterior” – Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto
Esta oferta formativa dá especial atenção ao modo como a evolução e o funcionamento da ordem jurí-
dica internacional influenciam não só as relações internacionais, mas também o dia-a-dia no seio dos 
Estados com referência ao Espaço Exterior. Pretende fornecer uma compreensão da natureza e das 
fontes do Direito do Espaço, apresentar os elementos das principais áreas temáticas da Governança do 
Espaço, e os desenvolvimentos contemporâneos em matéria de Geopolítica do Espaço e os principais 
atores no Espaço Exterior no quadro da sociedade internacional contemporânea. Outro objetivo é o 
de capacitar os formandos para o pensamento crítico dotando-os de ferramentas que os habilitem a 
avaliar criticamente o papel desempenhado por diferentes atores na cena internacional com referência 
ao Espaço Exterior.
Prazo de candidatura: de 15 de dezembro de 2020 a 2 de fevereiro de 2021
Mais informações em: https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=22503 

ii. Anuário do Direito do Mar (YLoS), Volume I, Associazione di Consulenza in Diritto del Mare 
(ASCOMARE)
São solicitadas contribuições em relação a artigos que examinam o conteúdo e o alcance legal de ter-
mos indefinidos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) e outros instru-
mentos relacionados. A chamada também aprecia artigos que avaliam o significado histórico e evoluti-
vo de tais termos no contexto das práticas do Estado e da jurisprudência internacional.
Contribuições aceites em inglês ou italiano.
Chamada encerra a 30 de janeiro de 2021.
Mais informações em https://ascomare.com/ylos/?fbclid=IwAR0RitEgxjpV4u-A0DKJ6f2XTpHL8Lc5KsC-
NYI9ye-aEOPDltCVBI0KkNG4 

iii. Chamada para comunicações – 14th Annual McGill Law Graduate Conference “Law and the City”

Comunicações sobre direito e outras disciplinas relacionadas ao tema da conferência (direito e cidade), 
bem como da área geral de direito internacional são bem-vindas.
Chamada encerra a 31 de janeiro de 2021
Mais informações em https://www.mcgill.ca/law/channels/news/call-papers-law-and-city-annual-gra-
duate-conference-326731 
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iv. Chamada para comunicações – Edição especial Acta Academica: visões críticas sobre socieda-
de, cultura e política

O surto de COVID-19 alterou profundamente os padrões da existência quotidiana, impactando as es-
feras social, jurídica e económica. A luta para responder à ameaça representada pela rápida disse-
minação do vírus levou, em muitos casos, à suspensão da política comum, ao mesmo tempo em que 
destacou a natureza profundamente política da pandemia. Além das novas questões que surgiram em 
relação à deteção e tratamento do vírus COVID-19, questões políticas perenes relacionadas aos limites 
da autoridade política, justiça racial e de género e populismo e demagogia impuseram-se à vanguarda 
do discurso político dominante.
Esta edição especial visa reunir artigos que apresentem uma perspetiva crítica sobre as dimensões políticas 
da atual pandemia. Embora se aceitem artigos sobre qualquer aspeto da pandemia, os editores convidados 
recebem sobretudo artigos que foquem aspetos da pandemia em relação ao hemisfério sul.
Os possíveis tópicos podem incluir:

• Política por outros meios?: O uso da pandemia para fins políticos;
• A crise do COVID-19 como oportunidade para políticas sociais progressistas;
• Plandémico! - teorias de doença e conspiração;
• A política de distanciamento social;
• As implicações políticas das respostas governamentais à pandemia; controlo governamental de 

dados de coronavírus; armazenamento exclusivo nacional de tratamentos COVID-19
• Capitalismo de desastre: a pandemia como interferência e acelerador da normalidade neolibe-

ral;
• Liberdade virtual?: Existência de bloqueio e o triunfo da sociedade em rede;
• Sexo em tempos de COVID-19: O impacto da pandemia nas relações sexuais;
• Morrer pelo capitalismo: o compromisso entre a saúde comercial e a saúde pública;
• Casa / trabalho: efeitos do trabalho em casa nas relações domésticas; o desequilíbrio racial e de 

género do teletrabalho; pornografia de produtividade;
• Policiamento da pandemia: Autoritarismo e segurança; pobreza e/ como doença; masculinida-

des pandémicas
• Planeta ou pessoas primeiro?: Ambientalismo em tempos de pandemia

Chamada encerra a 28 de fevereiro de 2021 (via http://journals.ufs.ac.za/index.php/aa/about/submissions)
As diretrizes para autores estão disponíveis em http://journals.ufs.ac.za/index.php/aa/information/authors 

v. Conferência Urban Assemblage: a cidade como Arquitetura, Mídia, IA e Big Data, Universidade de 
Hertfordshire
Hoje, a cidade é uma entidade com infusão de tecnologia baseada numa infinidade de fenómenos digi-
tais, incluindo a Internet das Coisas, computação ubíqua, infraestrutura conduzida por computador, big 
data e IA. É também um local projetado, imaginado e cada vez mais construído por meio de arquitetura, 
planeamento e construção digital baseada em dados. Ambos os cenários mediam como projetamos e 
vivemos a cidade. O resultado é uma série de interações complexas de pessoas, lugares e dados e o 
estabelecimento da ‘cidade digital’, ‘edifícios inteligentes’ e urbanismo ‘inteligente’.
Esta conferência procura explorar estas e outras questões relacionadas a partir de uma variedade de 
perspetivas disciplinares.
Chamada encerra a 1 de abril de 2021.
Mais informações em: https://architecturemps.com/london-hatfield/. 
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vi. I Congresso Internacional “Civil Procedural Law - The Challenges of Global and Digital  
Sustainable Development”

A pandemia causada pela COVID-19 expôs o mundo aos aspetos positivos e negativos da globalização; 
tornou também evidente a necessidade de os Estados se prepararem para os desafios do desenvolvi-
mento global; e, bem, mostrou-nos que a aplicação e utilização de novas tecnologias são fundamen-
tais. Todos estes fenómenos, de natureza transversal, são o lema deste Congresso e motivam o estudo 
de questões processuais na era global e digital, com vista à obtenção de resultados adequados.
A Universidade Portucalense, em colaboração com a Universidade de Vigo, a Universidade de Málaga, 
a Universidade de Salamanca, a Universidade de Granada e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
convidam a comunidade académica a participar e a apresentar comunicações no I Congresso Inter-
nacional de Direito Processual Civil - Os Desafios do Desenvolvimento Sustentável Global e Digital, a 
realizar nos dias 20 e 21 de Maio de 2021, em formato virtual.
Chamada encerra a 28 de fevereiro de 2021.
Mais informações em: https://ijp.upt.pt/en/i-international-congress-civil-procedural-law/


