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Im wunderschönen Monat Mai… Permitam-me que, ouvindo em simultâneo as vo-
zes de Heine e de Schumann, rompa com a atmosfera inquieta dos últimos edito-
riais… e acolha uma nota de esperança e de celebração. Significa isto dedicar as 
palavras de abertura ao Professor James Boyd White, um dos Mestres-Autores 
do pensamento jurídico contemporâneo ─ responsável maior pela explosão do 
movimento Law & Literature e pelo modo como este (tanto pela positiva como 
pela negativa) nos ajuda a recompreender o Direito como uma forma de vida e um 
sistema de significações. Trata-se muito claramente de anunciar dois encontros de 
exceção do Professor da Universidade de Michigan com o percurso do nosso Ins-
tituto Jurídico (outras tantas promessas de Maio…): é na verdade o Professor Boyd 
White (com o ensaio-comentário “Keep Law Alive”) que nos dá a honra de abrir o 
primeiro número da revista Undecidabilities and Law (já pronto para publicação) ─ 
será de resto o único participante por convite nesse número (dedicado como sa-
bemos ao «desafio societal» da correcção política)! ─… e é ainda o Professor Boyd 
White que (já no próximo dia 12 de Maio, pelas 15h) teremos o privilégio de di-
retamente acolher numa lecture  (em webinar) dedicada a outro dos seus ensaios 
(“Mosaic: an Approach to Law and Literature”), a qual, com o contributo precioso 
da Sociedade Italiana de Direito e Literatura (ISLL) e da Associação Portuguesa de 
Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Filosofia Social (ATFD, a secção portuguesa 
da IVR), abrirá uma não menos prometedora conversation piece (verdadeiramente 
a não perder!). Celebração que não se esgota nela própria, por um lado porque 
reconhece a cumplicidade feliz dos meios técnicos que a pandemia generalizou (e 
que vieram para ficar!) ─ sem eles não seria possível este encontro com o Autor 
de Justice as Translation! ─, por outro lado porque se dirige também a outras con-
versas em rede igualmente prometedoras (ver infra, agenda IJ.- II) ─  conversas a 
cumprir ainda em Maio (mas também em Junho…) e que restabelecem uma dinâ-
mica que esperamos em breve poder articular com encontros presenciais plenos. 
Il est permis d'attendre, il est doux d'espérer…    

J M Aroso Linhares



n
ot

íc
ia

s 
IJ

newsletter ij | pag. 2

I. Últimas Publicações do IJ

DESAFIOS SOCIETAIS E A INVESTIGAÇÃO EM DIREITO: FLORESTAS

Colaborações: Dulce Lopes, Fernanda Paula Oliveira, Alexandra Aragão, Sónia 
Fidalgo e Mónica Jardim.

DESAFIOS SOCIETAIS E A INVESTIGAÇÃO EM DIREITO: PANDEMIA E DIREITO

Colaborações: João Pinto Monteiro, Ana Raquel Gonçalves Moniz, André Gon-
çalo Dias Pereira, Joana Vicente, Maria João Antunes, Sónia Fidalgo, Ana Pais, 
Miguel João Costa e Maria Inês de Oliveira Martins.

    II. Últimos Eventos IJ
25MARÇO2021
CONFERÊNCIA FINAL DO PROJETO “RESPONSIBILITY FOR PUBLIC HE-
ALTH IN THE LUSOPHONE WORLD: DOING JUSTICE IN AND BEYOND 
THE COVID EMERGENCY”

Organização: Projeto Direito da Saúde Pública no Mundo Lusófono

Sumário: Na Conferência foram apresentados os resultados finais do 
projeto de investigação “Responsability for Public Health in the Luso-
phone World: Doing Justice in and Beyond the Covid Emergency”, pro-
cedendo-se à análise dos impactos da pandemia no espaço lusófono. 
Os resultados da Conferência envolvem a análise de caso dos países, os 
resultados dos questionários aplicados e a apresentação do livro bran-
co que está a ser produzido. Estiveram presentes 12 investigadores dos 
seguintes países: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Macau.
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I. Vida interna do IJ

i.  Afonso Patrão, investigador do Instituto Jurídico, participou do episódio 1036 do programa 
“90 segundos de Ciência”, onde promoveu o projeto EU-ADAPT, liderado pela Universidade de 
Coimbra. O programa pode ser ouvido online (https://www.90segundosdeciencia.pt/episodes/
ep-1036-afonso-patrao/).
O “90 segundos de Ciência”, que vai ao ar duas vezes por dia na Antena 1, é projeto do Instituto 
de Tecnologia Química e Biológica António Xavier ITQB NOVA, e da Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas – FCSH NOVA, ambos da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Novartis e 
Santander Universidades.

ii.  O Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC) lançou no 
dia 21 de março, os dois primeiros volumes da coleção de publicações “Desafios Societais e a In-
vestigação em Direito”, dedicados a dois temas particularmente atuais: “Florestas” e “Pandemia 
e Direito”.
A série de publicações “Desafios Societais e a Investigação em Direito” vem reunir, de forma 
resumida, os resultados de investigações do Instituto Jurídico e dirige-se a um público não es-
pecializado, com objetivo de promover o debate sobre temas importantes para a sociedade. O 
primeiro volume foi simbolicamente lançado no Dia da Árvore, dedicando-se ao tema da flo-
resta. O volume dois é uma reflexão sobre o papel do Direito na gestão da crise sanitária – dos 
ordenamentos jurídicos e soluções regulatórias utilizadas ao questionamento sobre os limites à 
liberdade individual e ao controlo de circulação.

iii. Foram apresentados os resultados do 4º Aarhus Workshop – “Access to Justice & Public Partici-
pation”, com a participação da investigadora Alexandra Aragão, do Instituto Jurídico. Este docu-
mento faz parte do projeto “European Implementation of the Aarhus Convention in the Digital Age 
(EU-AarKo)” que conta com um total de 5 Workshops para contribuir para a implementação da 
convenção de Aarhus e estimular o diálogo com a sociedade civil.
A convenção de Aarhus foi adotada em 1998, sendo o primeiro tratado internacional a definir 
parâmetros mínimos de acesso à informação sobre o meio ambiente, participação em decisões 
políticas e acesso à justiça em assuntos ambientais. Este projeto é coordenado pela UfU Inde-
pendent Institute for Environmental Issues e financiado pela Agência Ambiental da Alemanha e o 
Ministério para o Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear do Governo Alemão.

iv. Foi publicada a primeira Newsletter do Projeto “ECl: From A to Z”, que pode ser consultada 
online (https://eci-az.eu/wp-content/uploads/newsletter/ECI_NL1.pdf). 
O principal objetivo do Projeto é promover o envolvimento cívico e a participação voluntária de 
estudantes do ensino superior na vida pública à escala comunitária, permitindo-lhes construir e 
lançar a sua própria iniciativa de cidadania a partir de uma abordagem marcadamente colabo-
rativa, prática e dinâmica. O projeto conta com a participação de parceiros da Alemanha (Uni-
versidade de Göttingen), Espanha (Universidade de Vigo) e Romênia (Universidade de Iasi). Em 
Coimbra, a equipa é liderada pela Doutora Dulce Lopes e conta com a participação de investiga-
dores do Instituto Jurídico (Alexandra Aragão e Fernando Borges e ainda de Eduardo Figueiredo 
e Rita Aroso Duarte) e do projeto de Ensino a Distância da Universidade de Coimbra (UC_D). A 
sua primeira reunião foi realizada no dia 28 de janeiro.
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v. O IJ apoia o “VI Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra: uma visão transdisci-
plinar”, que, mais uma vez, convida toda a comunidade académica para um momento de reflexão 
e de debate acerca de diferentes e relevantes problemáticas sociojurídicas situadas no âmbito dos 
Direitos Humanos. A proposta deste evento académico internacional é fomentar a construção de 
ideias e o desenvolvimento de teorias científicas a partir de uma perspetiva multidisciplinar e crítica 
das ciências sociais e jurídicas. No dia 5 de abril encerraram os prazos para submissão de propostas 
de Simpósios a serem desenvolvidos na modalidade online durante a realização do VI CIDH Coim-
bra. O Congresso terá lugar nos dias 12 a 14 de outubro de 2021. 

vi. O Instituto Jurídico participou no Concurso de Projetos em todos os Domínios Científicos orga-
nizado pela FCT. Ao todo, o IJ submeteu 4 propostas como proponente e em outras 2 propostas 
assumiu o papel de parceiro. Das 4 propostas lideradas pelo IJ 3 foram Projetos de investigação 
científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT) e 1 foi para Projetos de investigação de caráter 
exploratório (PeX). Os projetos submetidos foram: Inteligência artificial e criminalidade empresarial: 
prevenção e responsabilidade (IR: Susana Aires de Sousa); CROBIR - Insolvências transfronteiriças e 
Regulamento 2015/848 - Facilitar a Cooperação Judicial (IR: Alexandre Soveral Martins); Observatório 
Lusófono dos Media sobre Desporto: investigação, responsabilidade social, qualidade, pluralismo, 
literacias e accountability no Jornalismo sobre Desporto (IR: Fernando Borges); Cuidados Involuntá-
rios de Saúde Mental: Direitos Humanos, Políticas e Direito (IR: Maria João Antunes). Na qualidade 
de parceiro, os investigadores do IJ integraram as equipas dos projetos Sistema de Apoio à Decisão 
para a Transformação da Paisagem e do HogAr (HOusing, Guarantee of Adequateness/Accessibility 
& Rights) - Garantindo o direito à habitação? Evidências da nova geração de políticas habitacionais 
em Portugal. A publicação dos resultados está prevista para novembro.

vii. Na sequência das determinações de Normas de Afiliação da Universidade de Coimbra, o Conselho 
Coordenador do Instituto Jurídico vem esclarecer as opções de afiliação que os investigadores do Institu-
to Jurídico deverão utilizar nas plataformas das editoras e revistas às quais submetam suas produções.
As normas de afiliação têm como objetivo identificar trabalhos científicos (papers, artigos, recen-
sões) elaborados por investigadores do Instituto Jurídico, de forma a otimizar o desempenho destes 
e do próprio Instituto em rankings e bases de dados bibliográficas.

∙ Publicações que utilizem apenas uma linha para a afiliação:
– Em Português, alternativamente:

.  Faculdade de Direito, IJ, Univ Coimbra;

.  Univ Coimbra, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, FDUC.

– Em Inglês, alternativamente:
.  Faculty of Law, UCILeR, Univ Coimbra;
.   Univ Coimbra, University of Coimbra Institute for Legal Research, Faculty of 

Law.
∙ Publicações que utilizem duas linhas para a afiliação:

– Em Português, alternativamente:
.  Univ Coimbra, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
 Univ Coimbra, Faculdade de Direito; 
.  IJ, Univ Coimbra
   Faculdade de Direito, Univ Coimbra.

– Em Inglês, alternativamente:
.  Univ Coimbra, University of Coimbra Institute for Legal Research
   Univ Coimbra, Faculty of Law;
.   UCILeR, Univ Coimbra

viii. No âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, e por iniciativa do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, terá lugar em Coimbra, nos próximos dias 17 e 18 de maio, uma conferência internacional 
sobre o Estado de Direito na União Europeia (High Level Conference-Rule of Law in Europe). A Universidade 
de Coimbra e a Faculdade de Direito, assim como o Instituto Jurídico foram convidados a associarem-
se institucionalmente a esta iniciativa. A Conferência será integralmente em inglês, contando com os 
seguintes painéis: The role of civil society for upholding the rule of law; The role of European and national 
courts for upholding the rule of law; Communicating the rule of law; Rule of law in the context of the 
covid-19 pandemic; Rule of law, social progress and economic recovery.
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II. Eventos programados do IJ
7MAiO2021

CONVERSAS SOBRE O ORÇAMENTO: ORÇAMENTAÇÃO VERDE

No dia 7 de maio terá lugar a conferência “Conversas sobre o Orçamento: 
orçamentação verde”. Inserida no ciclo de conferências organizadas pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e o seu Instituto Jurídico 
subordinado à temática orçamental, esta conferência visa abordar um dos 
mais importantes desafios da atividade do Estado e, nessa medida, do pro-
cesso orçamental – a questão ambiental – quer do ponto de vista da elabo-
ração orçamental, quer do da sua execução.

12MAIO2021

“Mosaic: an Approach to Law and Literature” – A conversation piece 
with James BOYD WHITE 

Com o apoio da ISLL (Italian Society of Law and Literature) e da ATFD (Asso-
ciação Portuguesa de Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Filosofis Social ), 
o IJ (na sua área de investigação “O direito e o tempo”) acolhe no próximo dia 
12 de Maio, às 15h, o Professor James Boyd White (L. Hart Wright Collegiate 
Professor Emeritus of Law, University of Michigan Law School): o webinar 
será composto pela lecture «Mosaic», por uma sequência de breves comen-
tários (que trará algumas «surpresas»!) e por um diálogo com o público «pre-
sente». É uma oportunidade única de ouvirmos o Autor de Keep Law Alive 
abordar (com uma perspetiva inconfundível) alguns dos grandes desafios 
que o mundo contemporâneo impõe ao Direito.    

21MAIO2021

Conferência Inteligência Artificial no Sector Económico: Prevenção e 
Responsabilidade 

O Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra organiza a Conferência In-
teligência Artificial no Sector Económico: Prevenção e Responsabilidade, no 
dia 21 de maio de 2021. 
A transformação digital exige novas respostas do direito e da ética também 
no plano económico. A nova tecnologia, centrada em modelos computoriza-
dos que aprendem a partir da experiência, representa um potencial enor-
me para as empresas, orientadas para uma maximização da sua eficiência 
e produtividade, sendo a sua implementação uma tendência crescente em 
alguns setores do mercado, como o setor bancário e do mercado de valores 
mobiliários. Uma reflexão sobre esses desafios e as potencialidades dos sis-
temas de IA em contexto empresarial constitui o propósito principal desta 
Conferência, organizada no contexto do Projeto exploratório do IJ “IA e res-
ponsabilidade empresarial”. 
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25MAIO2021

DOENÇA MENTAL, TRATAMENTO COMPULSIVO E CONVENÇÃO SOBRE 
OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – À CONVERSA COM...

Este Colóquio online, organizado pela área contratos e desenvolvimento so-
cial do IJ, aprofundará, com participação de investigadores do IJ e de convi-
dados da FDUL, UCP e UMinho, o debate sobre a influência da pandemia de 
Covid-19 em diversas vertentes do direito civil, do direito do trabalho e do 
direito comercial.

17JUNHO2021

A PANDEMIA DE COVID-19 E O DIREITO DOS CONTRATOS: CONTRATOS 
CIVIS, CONTRATO DE TRABALHO, CONTRATOS COMERCIAIS

Este Colóquio online, organizado pela área contratos e desenvolvimento so-
cial do IJ, aprofundará, com participação de investigadores do IJ e de convi-
dados da FDUL, UCP e UMinho, o debate sobre a influência da pandemia de 
Covid-19 em diversas vertentes do direito civil, do direito do trabalho e do 
direito comercial.

30JUNHO2021

«O direito e o tempo» - VII Encontro de Investigadores Doutorandos

Prossegue-se (em webinar) a tradição dos encontros de investigadores doutorandos da área “O Di-
reito e o Tempo”, desta vez com uma conferência de abertura que nos vai trazer o Professor Doutor 
Saulo Matos, Professor Adjunto da Universidade Federal do Pará, mestre em Direito pela Ruprecht-
-Karls-Univesität de Heidelberg e Doutor em Filosofia Social e Filosofia do Direito pela Georg-August-
-Universität de Göttingen.
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I. Chamadas para bolsas
i. Max Planck Luxembourg PhD Scholarships 2022

Entre os objetivos do Instituto Max Planck Luxemburgo para o Direito Processual Internacional, Euro-
peu e Regulatório está a promoção da investigação e do intercâmbio académico.

Neste contexto, para ajudar particularmente jovens académicos a progredir nas suas atividades de 
investigação, o Instituto Max Planck Luxemburgo oferece um número limitado de bolsas para douto-
randos estrangeiros, apoiando sua estadia no Instituto por até seis meses no ano civil de 2022.

Prazo de candidatura: 15 Maio 2021

Mais informações: https://www.mpi.lu/guest-program/max-planck-luxembourg-scholarships/

II. Chamadas para  
comunicações e publicações
i. Undecidabilities and Law

O segundo volume da revista Undecidabilities and Law será coordenado por Erik Jayme, antigo Pro-
fessor da Universidade de Heidelberg e terá como tema a Identidade Cultural e o Conflito de Valores. 
Neste volume serão acolhidas contribuições que destaquem os modos de interpretar e conciliar valores 
e interesses em situações de conflitos culturais. Privilegiam-se textos que demonstram as formas como 
os tribunais internacionais e nacionais, bem como outros operadores jurídicos, como o legislador e a 
administração (por exemplo, dentro da recente crise pandémica), lidam com questões estruturais de 
diversidade de regras, princípios e valores legais.

Prazo de submissão dos artigos completos: 30 Setembro 2021

Mais informações: https://www.uc.pt/fduc/ij/rev_nl/CallforPapers/CallforPapers2?fbclid=IwAR2KInPg-
GuEVWEuw2TLR-_iPVc1hZEhZc0mbheFL9YNUfC3eG_-YrLd3814

ii. International Law on Climate Change: Ambition, Interlinkages & Engagement Conference

O Acordo de Paris e os resultados das UNFCCC COP24 e COP25 traçaram um novo rumo no esforço glo-
bal para enfrentar as alterações climáticas. Juntos, estes instrumentos procuram mobilizar as nações 
para realizar contribuições cada vez mais ambiciosas para a resposta global às alterações climáticas, 
desenvolvendo medidas nacionais específicas para limitar ou reduzir as emissões e para se adaptarem 
aos efeitos das alterações climáticas nos planos local, regional e global. No entanto, a implementação 
do Acordo de Paris tem-se mostrado difícil. 

O Simpósio “International Law on Climate Change: Ambition, Interlinkages & Engagement Conference”, que 
acontecerá em Cambridge, em outubro de 2021, contará com apresentações de painéis de especialis-
tas das áreas do Direito, Alterações Climáticas, Política, Economia, etc. 

Prazo de submissões: 31 Maio 2021

Mais informações: https://www.cisdl.org/2020/12/13/call-for-papers-international-law-on-cli-
mate-change-ambition-interlinkages-engagement-conference/
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iii. Católica Law Review

A Católica Law Review agradece a submissão de artigos de todos os estudiosos do Direito (incluindo 
professores de direito, advogados em exercício, doutorandos e estudantes de pós-graduação). Os 
artigos podem ser escritos em inglês ou português.

Prazos de submissões:

 Direito Penal: 15 Julho 2021

 Direito Público: 30 Setembro 2021

 Direito Privado: 31 Dezembro 2021

Mais informações: https://fd.lisboa.ucp.pt/faculty-knowledge/catolica-research-centre-future-law/re-
search/catolica-law-review/call-papers

iv. 8th EELF Annual (online) Conference 2021 Social and Scientific Uncertainties in Environmen-
tal Law

O Direito Ambiental visa fornecer mecanismos regulatórios para proteger o ambiente, carecendo de 
conhecimento suficiente sobre os efeitos ambientais e ecológicos das atividades humanas, sobre o 
funcionamento e os serviços dos ecossistemas e sobre as opções técnicas e sociais disponíveis para 
mitigar os efeitos adversos e desenvolver sistemas energéticos, alimentares, urbanos e de mobilidade 
ambientalmente sustentáveis.

A presente Conferência explora o modo como a legislação ambiental está preparada ou poderia ser 
aprimorada para mobilizar o melhor conhecimento e experiência disponíveis e lidar com as lacunas 
de conhecimento e com as incertezas nos domínios legislativo, administrativo e judicial. 

Prazo de submissões: 31 Maio 2021

Mais informações: https://www.eelf.info/tl_files/uploads/Conferences/Conference%202018/8th_EELF_2021_
Call.pdf

v. CfP Online Workshop 8th July 2021: Food insecurity in international law and 
governance

Garantir a segurança alimentar global continua a ser de suma importância para a comunidade global. 
Em face do peso crescente das evidências de que as alterações climáticas e a perda de biodiversidade 
provocam o exacerbar da insegurança alimentar, a maioria da comunidade internacional concorda 
que soluções internacionais são necessárias. No entanto, pouco progresso foi feito para alcançar a 
segurança alimentar devido a divergências dentro da comunidade internacional sobre as leis e orien-
tações políticas apropriadas que deveriam emergir na esfera internacional.

O presente Workshop tem como objetivo fornecer um espaço para que investigadores, políticos e 
interessados na matéria   explorem as tensões em torno da questão de saber em que medida o Direito 
Internacional e a governança influem sobre a segurança alimentar. Pretende-se, por esta via, estabe-
lecer uma rede de interessados   para futuras colaborações e discussões. A uma seleção dos artigos 
do workshop será solicitada a apresentação completa, para compor uma edição especial do Fordham 
International Law Journal ou similar.

Prazo de submissões: 8 Maio 2021

Mais informações: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=48B4T1DS3027HBXTFFaX-
zA4Xl2mQy5BHtgAfo2CO4wNUMjRCMUVaSjQ2WE5CMVM3NEdBUTNLMjVJNi4u
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vi. CFP: The Ideal of Recognition in Contemporary Normative Theory – MANCEPT Workshops 
2021 September 7, 2021 - September 10, 2021

Conferência online organizada pelo Manchester Centre for Political Theory (University of Manchester), 
a qual se propõe abordar a categoria de inteligibilidade reconhecimento e o papel que (na pluralidade 
das suas manifestações, de Hegel a Honneth, passando por Althusser e T.M. Scanlon) esta desempe-
nha nos discursos da ética, da filosofia política e da filosofia do direito.  

Prazo de submissão de resumos: 16 de Maio 

Mais informações: https://philevents.org/event/show/89062 

vii. Call for papers for a special issue of the journal Implications Philosophiques on the topic of free 
market liberalism and social justice

Esta edição especial da revista Implications Philosophiques procurará ir contra a impopularidade do li-
beralismo no debate público e académico. Tentar-se-á levar o liberalismo a julgamento, principalmen-
te na sua versão libertária, e convidar os seus advogados e procuradores a tomar posição. As contri-
buições procurarão saber se o pensamento liberal, aqui entendido como um pensamento político e 
económico que advoga as virtudes do mercado organizando uma concorrência livre e não distorcida, 
e baseado numa lei sacralizando a propriedade privada e a liberdade individual pela instituição do 
Estado mínimo, pode propor respostas relevantes e inovadoras aos problemas que são classicamente 
vistos como pertencendo aos contextos das conceções socialistas ou igualitaristas.

Prazo de submissão de abstracts: 01 Julho 2021

Prazo para os artigos completos: 15 Outubro 2021

Mais informação: http://www.implications-philosophiques.org/varia/appels-a-contribution/aa-
c-liberalisme-et-justice-sociale/?fbclid=IwAR2__kg3CBVqCUrJs0tA1Co-kDb5TdWHx3RSUxamJkj1OA-
QbKoKtQi3IXHg 

viii. Call for papers para um volume sobre Evidence in Law and Ethics

Trata-se de uma obra editada na Springer por Adam Dyrda e Tomasz Żuradzki da Jagiellonian Univer-
sity, a qual se propõe incidir sobre o tratamento ético-filosófico e filosófico-jurídico do problema da 
prova,  estimulando a abordagem das distintas conceções da probabilidade, mas também do proble-
ma das decisões probatórias num contexto que mobiliza algoritmos.

Prazo de submissão dos capítulos completos: 18 de Julho

Mais informação:  https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/18868538/
data/v1 

ix. Dossier 50 años de A Theory of Justice de John Rawls | Mutatis Mutandis

A revista Mutatis Mutandis (https://revistamutatismutandis.com/index.php/mutatismutandis ) aceita 
artigos integráveis numa homenagem aos 50 anos da publicação de “A Theory of Justice”, com a coor-
denação de Pablo Aguayo Westwood.

Prazo de submissão dos artigos completos: 30 de Julho

Mais informações: https://philevents.org/event/show/87850
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III. Chamadas para prémios
i. Prémio Abreu Advogados – Investigação Inovadora

O Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados anuncia a 5.ª edição do Prémio Abreu Advogados, 
uma das mais prestigiadas competições nacionais dedicadas à investigação e à inovação relevantes 
para a prática do direito. O Prémio Abreu Advogados promove a articulação entre a ciência jurídica e a 
prática do Direito, fomentado a inovação e o conhecimento. 

Prazo de candidatura: 30 de agosto

Mais informações: https://www.abreuadvogados.com/pt/conhecimento/premio-abreu-advogados/
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