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Há regressos penosos… e, neste sentido, o texto de abertura da 
presente newsletter, sob o fogo de um novo ciclo de confinamento, 
parece condenado a repetir o discurso das anteriores. Poupando-
-(n)os a esse exercício, permitir-me-ei apenas chamar a atenção 
para o peso que no presente número assumem as chamadas: para 
projetos, mas também para publicações e comunicações (estas 
ainda dominantemente em ambientes virtuais, mas abrindo já 
pequenas janelas de superação). Corresponder sem reservas aos 
desafios que estas chamadas representam é na verdade permitir 
que os regressos (mais ou menos penosos) se nos exponham car-
regados de esperança, mas é também estar à altura da missão (to-
dos os dias renovada) que a comunidade de investigação do IJ (não 
obstante as dificuldades que continua a ter em se fazer ouvir…) 
confia a cada um dos seus membros. Insistir nessas dificuldades 
(e na vertigem de autoexclusão em que estas culminam) é por sua 
vez reconhecer um círculo prático insuperável: só levando a sério a 
nossa qualidade de membros plenos (e as responsabilidades que a 
sustentam, com tudo o que estas implicam) estaremos na verdade 
em condições de vencer os obstáculos, contribuindo assim para 
que o IJ se cumpra como uma verdadeira comunidade de comunica-
ção. Pior do que uma autoexclusão, é na verdade a autoexclusão 
que não se consuma... e que continua assim a ferir, pela hesitação 
e pelo silêncio, a comunidade a que se dirige.

@AiresMateus



n
ot

íc
ia

s 
IJ

newsletter ij | pag. 2

I. Últimas Publicações do IJ
M 16. CARLOS ALEXANDRE HENRIQUES SARAIVA, ESTUDOS SOBRE A RESO-
LUÇÃO SEM FUNDAMENTO
ISBN: 978-989-8891-82-2

Sumário: Este estudo analisa e discute, nas suas coordenadas dogmáticas 
principais, o direito de resolução dos contratos, especificamente o caso da re-
solução sem fundamento.

M 17. ANGELINO GOMES COELHO, PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIMEN-
SIONAMENTO DO CONCEITO À LUZ DA PERSPETIVA PERSONALISTA
ISBN: 978-989-8891-83-9

Sumário: Este estudo versa sobre o conceito da personalidade jurídica produ-
zindo uma reflexão acerca da sua extensão, ao mesmo tempo que indaga se o 
conceito é meramente operativo ou eivado de uma intencionalidade material.
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    II. Publicações Coordenadas pelo IJ

JURISPRUDENCIALISMO E IDIOMAS VIZINHOS: DIÁLOGOS COM CASTA-
NHEIRA NEVES, António Pinto Monteiro, Francisco Amaral, José Manuel Aroso 
Linhares, Rui de Figueiredo Marcos (Eds.)
doi.org/10.14195/978-989-26-1994-1

Sumário: Como todas as Obras maiores, o pensamento filosófico-jurídico de 
António Castanheira Neves impõe-se-nos com o esplendor matinal de uma luz 
branca, capaz de estimular uma dinâmica de receção infinita e de estabelecer um 
luminoso (mas nem por isso menos exigente) diálogo com outras vozes e outros 
discursos (e com os prismas de refração-decomposição que estes geram). Esta 
referência direta a um conhecido dictum de Arvo Pärt (invocando uma luz bran-
ca que contém todas as cores) faz especial sentido quando nos confrontamos 
com a presente monografia e com o espectro de vinte autores (dos dois lados 
do Atlântico) que lhe dá vida. Os ensaios agora reunidos percorrem na verdade 
dimensões capitais dessa Obra e da conceção jurisprudencialista do Direito que 
esta propõe, mas assumem perspetivas e frequentam fronteiras muito distintas 
(quando não discutem diversas projeções na realidade e no seu law in action), 
garantindo assim à «imagem» do conjunto o sentido e a autenticidade (mas 
também a produtividade) de uma conversação responsável.  

    III. Últimos Eventos IJ

02FEVEREIRO2021
WORKSHOP “A PANDEMIA COVID-19 NO ESPAÇO DA LUSOFONIA”

Organização: Área de investigação Vulnerabilidade(s) e Direito(s) do Instituto Jurídico da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Sumário: Atividade realizada no âmbito do projeto “Responsabilidade em Saúde Pública No 
Mundo Lusófono: Fazendo Justiça Durante e Além da Emergência da Covid”, desenvolvido 
pelo Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra com financia-
mento da Organização Mundial de Saúde. O evento contou com a participação de professo-
res e investigadores de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal.
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I. Vida interna do IJ

i.  Realizou-se, no passado dia 29 de janeiro de 2021, a Reunião do Conselho Científico do IJ, na 
qual foi apresentado e aprovado o Relatório de Atividades de 2020. Passaram ainda a ser mem-
bros do Conselho Científico os Senhores Doutores João Pedro S. Rodrigues e Doutora Mariana 
Canotilho, como Investigadores Integrados e os Senhores Drs. Geraldo Rocha Ribeiro, Ana Pais 
e Eduardo Figueiredo, como Investigadores Colaboradores.

ii.  Foram concluídos, no âmbito do IJ, os seguintes pós-doutoramentos:

14JANEIRO2021 – Prova Pública de Joseane Suzart Lopes da Silva, Relatório em Direito Civil, 
Tutor Científico Doutor António Pinto Monteiro. O Relatório (“A Proteção do Consumidor na 
União Europeia e no Brasil: A Relevância do Associativismo para o Fomento das Convenções 
Coletivas e a Experiência da Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal”) foi apreciado por 
um júri constituído pelos Senhores Doutores Henrique Sousa Antunes, Sandra Passinhas e 
António Pinto Monteiro, com a classificação final de “Aprovado com distinção e louvor”;

26FEVEREIRO2021 – Prova Pública de Francis Rafael Beck, Relatório em Ciências Jurídico-Cri-
minais, Tutora Científica Doutora Susana Aires de Sousa. O Relatório (“A Responsabilidade 
Penal do Administrador no Âmbito de um Programa de Compliance Efetivo: Exclusão e Miti-
gação nos Crimes Omissivos Impróprios”) foi apreciado por um júri constituído pelos Senho-
res Doutores Maria João da Silva Baila Madeira Antunes, Teresa Quintela de Brito e Susana 
Aires de Sousa, com a classificação final de “Aprovado com distinção”.

iii. Deu início à sua estada de investigação junto do Instituto Jurídico da FDUC, Dr.Walter Reifarth 
Muñoz, Doutorando da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, na área de Direito 
Processual.

iv. No período de Janeiro/ Fevereiro, o IJ manteve-se ativo na área dos projetos, tendo apresen-
tado os seguintes:

 INTERPRET-for-MI 
O Instituto Jurídico faz parte do consórcio que submeteu o projeto “INTERPRET-for-MI - 
Promoting Intercultural INTERPRETation for Migrant Inclusion into labour and social pro-
tection services in the EU” ao concurso Transnational Actions on Asylum, Migration and 
Integration, financiado pelo programa H2020. O consórcio é liderado pela Universidade de 
Coimbra, com investigadores do IJ, da FPCE e FEUC, além de parceiros internacionais, tais 
como Universidade Piraeus(UNIPI-Greece) e University-Colleges Leuven e Limburg (UCLL-
-Belgium), University of Economics-Bratislava (EUBA-Slovakia), Propella (Portugal) e CESIE 
(Itália). O projeto INTERPRET-for-MI tem como objetivo desenvolver um modelo de acredi-
tação de práticas e políticas empreendidas no contexto da proteção social e dos serviços 
de emprego nos Estados-Membros da União Europeia (UE), a fim de promover um melhor 
acesso aos serviços básicos para pessoas nacionais de países terceiros.
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 Hate COVID not MI
O IJ é parceiro no projeto “Hate COVID not MI: mapping the impact of the pandemic to HATE 
speech against MIgrants and refugees in Portuguese online media”, liderado pela investiga-
dora Clara Cruz Santos da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra, e submetido submetido ao concurso da FCT para projetos. O objetivo do projeto é 
investigar as dinâmicas, padrões e indicadores de discurso de ódio contra imigrantes e refu-
giados em Portugal, através de análises comparativas de períodos antes, durante e depois da 
pandemia de COVID-19.

 Fundação La Caixa
O investigador Fernando Borges submeteu o projeto “Lusophone Sports Journalists Survey” 
ao Concurso de Investigação Social da Fundação La Caixa. O objetivo do projeto é investigar as 
condições de trabalho e diversidade nos meios de comunicação desportivos.

v. Foi concluído e publicado o Folheto sobre Florestas, inaugurando a Série do IJ “Desafios Societais 
e a Investigação em Direito”, série dedicada à comunicação o mais ampla possível das atividades do 
IJ e das reflexões que este produz sobre desafios societais prementes. Estes folhetos inserem-se na 
estratégia do IJ de extensão à comunidade.

 

vi. O Instituto Jurídico encontra-se a organizar uma série de Conversas sobre Investigação e Ciência 
no Colégio da Trindade. Esses eventos têm como meta o estímulo à investigação no Instituto Jurídi-
co, através do diálogo com pessoas com grande conhecimento sobre uma área estratégica para o 
IJ. A primeira sessão (3 de março) contou com a presença do Doutor Nuno Garoupa, Professor na 
George Mason University, Scalia Law School, que proferiu uma comunicação sobre “A Investigação 
em Direito: novos caminhos e perspetivas internacionais”.
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II. Eventos programados do IJ
24MARÇO2021
IV AARHUS WORKSHOP DIGITAL: ACESSO À JUSTIÇA E PARTICI-
PAÇÃO PÚBLICA EM NÍVEL EUROPEU

24 de Março de 2021, 10h às 13:30h GMT, 
através da plataforma Zoom

Organização: UfU Independent Institute for Environmental Issues 
& Instituto Jurídico
Como parte do projeto “European Implementation of the Aarhus 
Convention in the Digital Age (EU-AarKo)”, o Instituto Independen-
te para Questões Ambientais – UfU e.V. oferece um espaço aber-
to para a sociedade civil Europeia, peritos e profissionais na área 
do Direito Ambiental participarem e trocarem opiniões, durante a 
Presidência conjunta do Conselho da União Europeia pelos Esta-
dos-Membros Alemanha, Portugal e Eslovênia. 
O instituto de pesquisa alemão  UfU – Unabhängiges Institut für 
Umweltfragen convida VV. Exas. a participar do IV Aarhus Workshop 
digital: Acesso à Justiça e Participação Pública em Nível Europeu, no 
qual será debatido um modelo eficiente de participação e acesso 
à justiça. No debate, participarão académicos, representantes de 
Organizações Não-Governamentais Europeias e juristas.
A inscrição é gratuita e poderá ser realizada até o dia 22 de Mar-
ço, por meio de formulário de registo no sítio eletrónico da Ufu. 
O link será enviado pela instituição antes do evento.
Mais informações e o programa disponíveis aqui.

25MARÇO2021

CONFERÊNCIA FINAL – PROJETO “RESPONSABILIDADE EM SAÚ-
DE PÚBLICA NO MUNDO LUSÓFONO: FAZENDO JUSTIÇA DU-
RANTE E ALÉM DA EMERGÊNCIA DA COVID” 

Organização: Área de investigação Vulnerabilidade(s) e Direito(s) 
do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra

Mais informações em: https://www.uc.pt/fduc/ij/eventos/
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I. Chamadas para projetos
i. FCT – Todos os Domínios científicos 

Encontra-se aberto o Concurso de Projetos em todos os Domínios Científicos da Fundação para a Ciên-
cia e Tecnologia (FCT). Este ano a FCT abriu a possibilidade de financiamento a projetos de investigação 
científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT) e Projetos de investigação de caráter exploratório 
(PeX). Os primeiros são dirigidos a questões científicas ou conceitos originais e relevantes, terão uma 
duração máxima de 36 meses (prorrogável, no máximo, por mais 12 meses, em casos devidamente 
justificados) e o limite máximo de financiamento por projeto é de 250 mil euros. Os PeX correspondem 
a uma investigação científica ou tecnológica que se destina à exploração de ideias ou conceitos que 
sejam considerados como apresentando originalidade e/ou potencial de inovação e poderão ter uma 
duração máxima de 18 meses (prorrogável, no máximo, por mais 6 meses, em casos devidamente 
justificados), com limite máximo de financiamento por projeto de 50 mil euros. A dotação orçamental 
do concurso afeta a cada tipologia de projetos será de € 60.000.000 e de € 15.000.000, respetivamente.
O prazo para a submissão de candidaturas encerra às 17h do dia 10 de Março de 2021.
Mais informações em: https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/index.phtml.pt

ii. JUST-2020-AG-DRUGS
Encontra-se aberto o concurso “Call for proposals for action grants to support transnational projects 
in the area of EU drugs policy (JUST-2020-AG-DRUGS)”. As candidaturas devem abordar uma das se-
guintes prioridades: 
• apoiar as atividades no domínio da epidemiologia da utilização de novas substâncias psicoativas, 

incluindo os potentes opióides sintéticos, bem como os problemas emergentes da droga (cocaína 
e heroína) e a evolução tecnológica, incluindo o comércio em linha de drogas; 

• apoiar as organizações da sociedade civil reforçando a sua (i) função de advocacia, (ii) capacidade 
de fazer a diferença a nível local, (iii) métodos de partilha de boas práticas; 

• apoiar as principais partes interessadas, alargando os seus conhecimentos e competências no 
contexto da aplicação de normas mínimas de qualidade na redução da procura de droga (também 
no desenvolvimento de instrumentos que permitam medir eventuais melhorias), nomeadamente 
no domínio da integração social e dos grupos vulneráveis; 

• promover a aplicação prática da investigação relacionada com a droga e, em especial, a investiga-
ção sobre a dependência, tendo em vista abordar os desafios atuais e novas ameaças. 

Neste concurso, são elegíveis os seguintes tipos de atividades: 
a) atividades analíticas, tais como recolha de dados, desenvolvimento de metodologias comuns, in-

quéritos, atividades de investigação, avaliações, workshops, reuniões de peritos; 
b) atividades de formação, tais como intercâmbios de pessoal, workshops, seminários, eventos de 

formação, formações em linha;
c) atividades de aprendizagem mútua, cooperação, sensibilização e divulgação, tais como identifica-

ção e intercâmbio de boas práticas, revisões pelos pares, conferências, seminários, campanhas de 
informação, publicações, sistemas e ferramentas de TIC;

d) atividades de networking.

O prazo de submissão é 22 de Abril de 2021, às 17h (CET Time).

Mais informações em: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/call_for_proposals_
just_drugs_2020.pdf 
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II. Chamadas para bolsas
i. Bolsas de Doutoramento do Instituto Max Planck Luxemburgo para Direito Internacional, 
Europeu e Processual Regulatório
O Max Planck Luxemburgo aceita candidaturas para desenvolvimento de dissertações de doutora-
mento no âmbito das áreas de Direito Internacional, de Direito Europeu e de Direito Processual Com-
parado, para preencher 5 vagas no Instituto Max Planck Luxemburgo.
Prazo de candidatura: 31 de março de 2021
Mais informações em: https://www.mpi.lu/imprs-sdr/call-for-applications/2021/

ii. Bolsas de Investigação para Doutoramento 2021 - FCT
A FCT abriu o concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento 2021. Este ano 
o número de bolsas a atribuir é de 1450 e o prazo de candidaturas vai de 1 a 31 de março de 2021.
As Bolsas de Investigação para Doutoramento destinam-se a candidatos inscritos em ciclo de estudos 
conducente à obtenção do grau académico de doutor, ou candidatos que satisfaçam as condições ne-
cessárias para se inscreverem, e que pretendam desenvolver atividades de investigação conducentes 
à obtenção desse grau em todas as áreas do conhecimento. As atividades de investigação poderão 
ser realizadas em instituições nacionais ou internacionais.
Prazo de candidatura: 31 de março de 2021
Mais informações em: https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2021.phtml.pt 
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III. Chamadas para  
comunicações e publicações
i. “Understanding solidarity under international and EU refugee law: between a rock and a hard place?”
O Grupo de Interesse (IG) da Sociedade Europeia de Direito Internacional (ESIL) sobre Direito da Migra-
ção e Refugiados está a organizar um evento no dia 15 de abril de 2021 em Catânia (Itália) no âmbito do 
Fórum de Pesquisa ESIL visando envolver académicos num momento inicial de suas carreiras.
O tema deste ano do Fórum de Pesquisa ESIL diz respeito ao papel da solidariedade no tecido do direito 
internacional, bem como em seus diferentes ramos do direito. Os possíveis tópicos podem incluir, mas 
não estão limitados a:
•	 Solidariedade como um conceito camaleão no direito dos refugiados: a relação entre a partilha 

justa de encargos, partilha de responsabilidades e solidariedade;
•	 Equilíbrio entre responsabilidade e solidariedade na migração e asilo: perspetivas regionais;
•	 Solidariedade como princípio jurídico na ordem jurídica da UE: desafios no contexto da migração/

asilo e o papel dos tribunais;
•	 A Declaração de Nova Iorque, o Pacto Global sobre Refugiados e divisão justa de encargos: há algo 

novo debaixo do sol?;
•	 Migração e solidariedade em situações de crise: exemplos, narrativas e reivindicações normativas;
•	 Migração no mar e solidariedade: uma lex specialis emergente?;
•	 Criminalização da solidariedade para com migrantes e refugiados.
Serão aceitos resumos escritos em inglês ou francês, de no máximo 500 palavras. As inscrições devem 
ser enviadas para migreflaw@gmail.com até 10 de março de 2021, com um breve curriculum vitae con-
tendo o nome do autor, afiliação institucional, informações de contacto (e-mail e número de telefone) 
e indicação se o candidato é membro da ESIL. 
Mais informações em: https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2021/02/Call-for-papers-new-IG-MigRe-
fLaw_Catania-Migration-Solidarity_final.pdf.

ii. International Roundtables for the Semiotics of Law — IRSL 2021 17-18 junho 2021
A Roundtable terá lugar online e é organizada por Frank Fleerackers e Anne Wagner, tendo por tema “A 
retaguarda da subjetividade – Em Honra do Nonagésimo Aniversário de Jan M. Broekman’s”. 
Submissão de abstracts: até 11 de março de 2021 
Mais informações em: https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/con-
tent/18767642/data/v1 

iii. ‘Webinar’ «Philosophy of Law In Time Of Crisis», 8–9 abril 2021
A Secção do IVR da Turquia convida académicos a submeter artigos para o webinar em epígrafe.
Submissão de abstracts: até 15 de março de 2021 
Mais informações em: https://ivrtw2021.wordpress.com/
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iv. 2021 Society of Legal Scholars Annual Conference 
A Conferência Anual da Society of Legal Scholars de 2021 será realizada na Durham University e vir-
tualmente de terça, 31 de agosto a sexta-feira, 3 de setembro de 2021, sob a presidência do Professor 
Thom Brooks. Os participantes não precisam de ser membros da Sociedade, embora os prémios de 
Melhor Trabalho e Trabalho de Doutoramento na Conferência estejam abertos apenas para membros 
inscritos mediante pagamento.
Quem deseje apresentar um trabalho deve enviar um título e resumo de aproximadamente 300 pala-
vras. Quem deseje propor um painel deve enviar um documento delineando o tema e os fundamentos 
do painel e os nomes dos palestrantes propostos (que devem ter concordado em participar) e seus 
resumos. As sessões duram 90 minutos e, portanto, recomendam-se painéis de três a quatro pales-
trantes, embora os organizadores da conferência se reservem o direito de adicionar palestrantes aos 
painéis no interesse do equilíbrio e da diversidade.
Prazo para submissão de resumos: 26 de março 2021 
Notificação de seleção dos resumos: 30 de abril 2021
Em caso de dúvida sobre a chamada de artigos, envie um e-mail para Sarah Byrne em slsconference@
mosaicevents.co.uk ou ligue para +44 (0) 1904 702165.
Mais informações em: https://www.slsconference.com/call-for-papers/ 

v. XII Oxford Seminars in Jurisprudence
Estes seminários mensais em linha encontram-se abertos a todos os que trabalham em filosofia do 
direito.
Os oradores para três seminários serão identificados através da convocatória que se divulga.
Convidamos a apresentação de trabalhos completos (ou seja, trabalhos que não foram aceites para 
publicação e que o autor espera rever substancialmente) sobre temas relevantes para a filosofia do 
direito, amplamente compreendida. Os tópicos incluem mas não estão limitados a:
•	 A natureza e os fundamentos da legalidade
•	 A relação entre o direito e a moralidade
•	 Ética normativa ou ética aplicada relevante para o direito
•	 Análise filosófica de conceitos fundamentais no direito (por exemplo, responsabilidade, causalida-

de, razoabilidade)
•	 Análise filosófica de áreas específicas do direito (por exemplo, direito civil, direito de propriedade, 

direito penal)
•	 Prova e raciocínio jurídico, e
•	 Interpretação jurídica.
Submissão de documentos de trabalho totalmente anónimos para: oxjuris@gmail.com até às 17h 
GMT, de 29 de março de 2021.

vi. 2ª edição da Summer School for Young Researchers – Universidade de Valencia
A Faculdade de Direito da Universidade de Valência acolherá, de 28 de junho a 2 de julho, a 2ª edição 
da “Summer School for Young Researchers”, uma atividade desenvolvida integralmente em inglês, cujo 
programa académico será online este ano. Os tópicos abordados pelo programa académico e para os 
quais está aberta uma chamada para oradores, serão:
1. Boas práticas no ensino da inovação;
2. Problemas jurídicos e políticos globais;
3. Covid-19: o impacto de uma crise sanitária global;
4. Resolução de conflitos: desenvolvimentos recentes em sistemas judiciais e não judiciais;
5. Desafios jurídicos na economia da partilhada.
Call for papers: até 31 de março de 2021
Mais informações em:  
https://www.uv.es/dretweb/Decanato/Web%20Recerca/RRII/Summer%20School%202021/Sum-
mer%20School%202021.pdf.
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vii. Race, Religion, Violence, and Policing – Journal of Criminological Research Policy and Practice
Esta edição especial do Journal of Criminological Research Policy and Practice convida à submissão de arti-
gos que examinem a intersecção de raça e religião na violência e no policiamento atuais(?). Aceitam-se 
submissões que se relacionem com qualquer aspeto deste tema. No entanto, estamos particularmente 
interessados em pesquisas que examinam a importância da raça, etnia e/ou nacionalidade em:
•	 Treino policial sobre como interagir com comunidades religiosas minoritárias ou minoritárias;
•	 Criação de perfis e estereótipos de “extremistas” religiosos, “terroristas” ou “narcocultos”;
•	 Vigilância estadual / policial e violência contra comunidades religiosas;
•	 Respostas do governo a crimes violentos contra pessoas ou comunidades religiosas;
Propostas de resumos de até 500 palavras devem ser enviadas a Danielle Boaz em dboaz@uncc.edu até 
31 de março de 2021. Artigos completos de 5.000 a 7.000 palavras (incluindo notas de rodapé) serão 
entregues até 30 de setembro de 2021.

viii. “´Legal Interpretation` as part of the 5th ILLA General Conference ´Language and the Law in 
the Age of Migration`”
A Convocação para Submissões de Resumo para o painel de discussão da Área Temática 5: “Interpre-
tação Jurídica” faz parte da 5ª Conferência Geral da ILLA “A Linguagem e o Direito na Era da Migração”, 
organizada pela International Language and Law Association (ILLA), que terá lugar na Universidade de 
Alicante (Espanha), de 7 a 9 de setembro de 2021.
O Prof. Dr. Ralf Poscher, do Instituto Max Planck para o Estudo da Segurança e Direito Criminal, Freiburg 
im Breisgau, coordena a Área Temática 5 e convida-vos a enviar um resumo para uma palestra sobre 
um tema relevante, refletindo a sua perspetiva original sobre os problemas de interpretação jurídica. O 
painel de discussão visa explorar uma ampla gama de questões de interpretação jurídica examinadas 
do ponto de vista da teoria e da filosofia jurídicas ou da linguística teórica. 
Chamada encerra a 31 de março de 2021. Para mais informações sobre como enviar um resumo para 
a Área Temática 5, bem como para os requisitos gerais de submissão de resumos, visite: https://illacon-
ferences2021.ua.es/en/general-conference/abstract-submission
Para obter mais informações, entre em contato com Sofiya Kartalova, e-mail: s.kartalova@csl.mpg.de

ix. Special Issue on Trade and Technology: Rebooting Global Trade for the Digital Millennium – Trade 
Law and Development, Issue 13.1, Summer 21
Com o crescimento imparável da inovação digital e proliferação densa da Internet e das TICs, o Direito 
Económico Internacional e os seus criadores devem voltar à mesa de negociações para traçar uma nova 
estrutura relevante para o novo milénio digital. 
Dada a importância dessas questões, potencializadas pelo investimento digital que se fez necessário 
face ao surto da pandemia de COVID-19, governos de todo o mundo começaram a implementar regras 
e regulamentos para privacidade de dados, segurança cibernética, etc. As diferenças entre os regimes 
regulatórios podem causar problemas quanto à interoperabilidade entre os países. O impacto dessas 
regulamentações ao nível do comércio internacional ainda não foi, porém, devidamente analisado.
Lista ilustrativa de áreas sobre as quais os autores podem escrever:
•	 E-commerce;
•	 Inteligência Artificial;
•	 Implicações para a facilitação do comércio;
•	 Blockchain;
•	 Proteção e Segurança de Dados;
•	 Competitividade e Tributação Digital;
•	 Diferenciação digital entre economias avançadas e mundo em desenvolvimento;
•	 Impacto no investimento;
•	 Política Comercial;
•	 Implicações para a igualdade de género.
Chamada encerra a 31 de março de 2021
Mais informações em: http://www.tradelawdevelopment.com/index.php/tld/announcement/view/29
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x. “Human Rights Strategies” – Conferência Anual da Associação dos Institutos de Direitos Humanos 
(AHRI), Maastricht University
A Conferência AHRI 2021 visa discutir a prática de estratégias de direitos humanos de diferentes ân-
gulos e disciplinas. Será dada atenção às diferentes dimensões que tais estratégias desempenham 
nas discussões sobre alegadas violações e abusos de direitos humanos por uma variedade de ato-
res, enquanto se concentra no papel que os académicos no amplo campo da pesquisa em direitos 
humanos podem e devem desempenhar para preservar o delicado equilíbrio entre expor abusos de 
direitos humanos e manter a integridade académica.
Os tópicos para submissão de resumos (de até 300 palavras) para uma sessão de confronto (reakout 
session) são:
•	 Naming and Shaming;
•	 Litígio Estratégico;
•	 Política da Informação.
Abertura de registo para conferência: 01 de março 2021 
Prazo para submissão de resumos: 31 de março 2021 
Notificação de seleção dos resumos: 30 de abril 2021
Mais informações em: https://usercontent.one/wp/new.ahri-network.org/wp-content/
uploads/2021/01/AHRI-Call-for-papers-28-01-21.pdf.

xi. Critical Legal Conference 2021 – FRANKENLAW – Universidade de Dundee, 2-4 setembro 2021
Encontra-se disponível a convocatória para a Conferência de 2021, que será totalmente online. A 
data de encerramento para apresentação de temas é 31 de março; a chamada para trabalhos/
abstracts estará aberta entre abril e junho.
Abaixo encontram-se algumas sugestões sobre os possíveis tipos de temas que podem ser derivados 
do Frankenlaw. Estes não se destinam de forma alguma a limitar ou prescrever quais serão os temas 
para a Conferência, que serão definidos a partir dos que forem submetidos:
•	 O Direito como um todo fragmentado
•	 Comunidade e divisão
•	 Ética da crítica, e/ou de ir além dela
•	 Direito e corporeidade
•	 Frankenlaw e covid
•	 Política, direito e tecnologia
•	 O poder e os limites da razão
•	 O direito nos limites da vida/morte/humano
•	 A ideia de encontrar um «lugar» para o direito e para a teoria
Mais informações em: https://clc2021.files.wordpress.com/2021/02/clc2021-call-for-streams-1.pdf
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xii. Understanding Hate Speech and Free Speech: Variable & Multidimensional Perspectives – 
Special Issue – International Journal of Law, Language and Discourse
A edição especial do International Journal of Law, Language and Discourse tem como escopo as opi-
niões, factos, verdade e impossibilidades que são continuamente expressadas por meio da lingua-
gem e outros sistemas semióticos. Em sentido positivo, o discurso é dotado de proteção jurídica 
como salvaguarda-padrão da liberdade de expressão. No entanto, o discurso (speech), muitas vezes 
é mais do que a comunicação direta por meio da linguagem, podendo abarcar inclusive “exibições 
de símbolos, falhas em exibi-los, demonstrações, muitas apresentações musicais e alguns bombar-
deios, assassinatos e autoimolações” (Scanlon).
Os possíveis tópicos podem incluir, mas não estão limitados a:
•	 Aspetos multiculturais e variáveis da liberdade de expressão (Free Speech) e discurso de ódio 

(Hate Speech) no tempo e no espaço;
•	 Análise contextualizada do discurso sobre liberdade de expressão e do discurso de ódio;
•	 Aspetos específicos da liberdade de expressão e do discurso de ódio nas plataformas de comu-

nicação social;
•	 Construção de sentido em Direito e construção de sentido em Linguística;
•	 Análise linguística de critérios utilizados em julgamentos de casos de discurso de ódio e/ou 

liberdade de expressão;
•	 Análise crítica de documentos de política sobre discurso de ódio e liberdade de expressão.

Os abstracts (de 300 a 500 palavras) deverão ser submetidos para Ruth Breeze (rbreeze@unav.
es) e Anne Wagner (valwagnerfr@yahoo.com).
Submissão de abstracts: até 1 de maio de 2021 
Mais informações em: https://www.ijlld.com/wp-content/uploads/2021/01/CFP-IJLLD-Special-Issue-
-Hate-Free-Speech.pdf

xiii. The Age of Human Rights Journal
“The Age of Human Rights Journal” é uma revista de relevância internacional, publicada em inglês, 
revista por pares e de acesso livre, contendo artigos sobre direitos humanos de diferentes abor-
dagens. A revista foi incluída no SCOPUS e no Índice de Citação de Fontes Emergentes (Web of 
Science).
A presente convocatória de artigos refere-se à edição que será publicada em Dezembro de 2021.
Submissão de artigos: até 1 de julho de 2021 (de preferência, os manuscritos devem ser enviados 
diretamente para a plataforma da revista, mas também podem ser enviados para tahrj@ujaen.es.)
Mais informações em: http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ 
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