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Quero que este seja, por uma vez, um não editorial, livre do 
pathos que tem assombrado as introduções precedentes, 
cumprido como se da felicitous performance de um voto se 
tratasse. Quando chegar o nº 10 da nossa newsletter estare-
mos já no final de Agosto e nas vésperas de um recomeço 
com contornos dificilmente antecipáveis. É assim preciso que 
o voto hoje consumado se dirija ao (e se esgote no) anunciado 
tempo de pausa : para que todos o assumamos na sua auto-
nomia e plenitude, absorvendo por dentro a luz e a paz que 
a sua autossuficiência (incondicionalmente vivida) nos puder 
oferecer. Muitos e variados desafios nos esperam ao dobrar 
da esquina (e de uma esquina que não conseguimos evitar!), 
mas é preciso esquecê-los para depois os poder enfrentar. 

J M Aroso Linhares. 
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I. Últimas Publicações do IJ

a) Publicações do IJ

GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO: PERSPETIVAS INTERNACIONAIS

Coordenação: Maria João Antunes e Dulce Lopes

DOI: 10.47907/clq2021_1

A presente obra coletiva desponta, na sua origem, do II Colóquio sobre Ges-
tação de Substituição, realizado a 9 de abril de 2019. No entanto, observou-se 
uma evolução assinalável em matéria de consideração e tratamento interna-
cional do fenómeno da gestação de substituição, o que motivou a presente 
obra coletiva e a recolha de artigos que refletissem, de forma profunda, o de-
senvolvimento da legislação, doutrina e, sobretudo, jurisprudência sobre ges-
tação de substituição.

b) Publicações Coordenadas pelo IJ

KOLLEKTIVIERUNG ALS HERAUSFORDERUNG FÜR DAS STRAFRECHT:

Editores: Konstantina Papathanasiou, Kay H. Schumann, Anne Schneider, Inês 
Godinho

DOI: doi.org/10.5771/9783748908692

Actualmente, a teoria das normas está a viver um renascer na ciência jurídica, 
merecendo contributos através de uma análise sistemática de conceitos fun-
damentais da dogmática penal. Este volume, em cuja coordenação o Instituto 
Jurídico participa, é uma publicação da NOMOS e apresenta-nos uma análise 
jurídico-penal multifacetada do conceito de coletivização da perspetiva da te-
oria das normas.

https://www.uc.pt/fduc/ij/publicacoes/DOI_Publicacoes_IJ/GS_miolo
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748908692/kollektivierung-als-herausforderung-fuer-das-strafrecht
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II. Últimos Eventos IJ
7MAIO2021
CONVERSAS SOBRE O ORÇAMENTO: ORÇAMENTAÇÃO VERDE”

Inserida no ciclo de conferências organizadas pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra e o seu Instituto Jurídico subordinado à temática orça-
mental, esta conferência procurou abordar um dos mais importantes desafios 
da atividade do Estado e, nessa medida, do processo orçamental – a questão 
ambiental – quer do ponto de vista da elaboração 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 (Associa-
ção Portuguesa de Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Filosofis Social ), o IJ 
(na sua área de investigação “O direito e o tempo”) acolheu o Professor James 
Boyd White (L. Hart Wright Collegiate Professor Emeritus of Law, University of 
Michigan Law School). O webinar foi composto pela lecture «Mosaic», por uma 
sequência de breves comentários e por um diálogo com o público «presente». 
Os comentários estiveram confiados a Maria Paola Mittica, Carla Faralli, Alber-
to Vespaziani, Joana Aguiar e Silva, Alessandro Serpe e Brisa Paim Duarte.

21MAIO2021
CONFERÊNCIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SECTOR ECONÓMICO: PRE-
VENÇÃO E RESPONSABILIDADE

A transformação digital exige novas respostas do direito e da ética também no 
plano económico. A nova tecnologia, centrada em modelos computorizados 
que aprendem a partir da experiência, representa um potencial enorme para 
as empresas, orientadas para uma maximização da sua eficiência e produtivi-
dade, sendo a sua implementação uma tendência crescente em alguns setores 
do mercado, como o setor bancário e do mercado de valores mobiliários. O 
propósito principal da Conferência, organizada no contexto do Projeto explo-
ratório do IJ “IA e responsabilidade empresarial”, consistiu em refletir sobre es-
ses desafios e as potencialidades dos sistemas de IA em contexto empresarial.

25MAIO2021
DOENÇA MENTAL, TRATAMENTO COMPULSIVO E CONVENÇÃO SOBRE OS 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – À CONVERSA COM…

A conversa sobre doença mental, tratamento compulsivo e a Convenção dos 
os Direitos da Pessoa com Deficiência permitiu a discussão de algumas das 
questões suscitadas no atual quadro de revisão da Lei de Saúde Mental, que 
assume como um dos seus propósitos a respetiva adequação à Convenção 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 
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14e15JUNHO2021
CONGRESSO BIOLOGIA DA RESSURREIÇÃO VEGETAL. ASPETOS ECOLÓGI-
COS, JURÍDICOS E ÉTICOS”

O Congresso Internacional Biologia da Ressurreição Vegetal: Aspetos Ecológi-
cos, Jurídicos e Éticos realizou-se nos dias 14 e 15 de Junho, numa iniciativa 
conjunta entre o Instituto Jurídico, Rede VCC (Rede Interdisciplinar de Estudos 
– Visões Cruzadas sobre a Contemporaneidade) e do CEIS20. 

17JUNHO2021
A PANDEMIA DE COVID-19 E O DIREITO DOS CONTRATOS: CONTRATOS CI-
VIS, CONTRATO DE TRABALHO, CONTRATOS COMERCIAIS

Este Colóquio online, organizado pela área “Contratos e Desenvolvimento So-
cial” do IJ, debruçou-se sobre a influência da pandemia de Covid-19 em diver-
sas vertentes do direito civil, do direito do trabalho e do direito comercial. O 
evento contou com participação de investigadores do IJ e de convidados da 
FDUL, UCP e UMinho.

24JUNHO2021
DIÁLOGOS SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR PORTUGAL – ANGOLA

Contando com o apoio institucional do Instituto Jurídico e organizado pelo Cen-
tro de Direito do Consumo, realizou-se, no dia 24 de junho, o evento “Diálogos 
sobre Direito do Consumidor Portugal – Angola”, contando com a participação 
de oradores angolanos e portugueses.

30JUNHO2021
«O DIREITO E O TEMPO» - VII ENCONTRO DE INVESTIGADORES DOUTORANDOS

Prosseguiu-se (em webinar) a tradição dos encontros de investigadores dou-
torandos da área “O Direito e o Tempo”. Este ano o encontro contou com uma 
conferência de abertura do Professor Doutor Saulo Matos, Professor Adjunto 
da Universidade Federal do Pará, mestre em Direito pela Ruprecht-Karls-Uni-
vesität de Heidelberg e Doutor em Filosofia Social e Filosofia do Direito pela 
Georg-August-Universität de Göttingen. Título da comunicação: “Justiça ideal 
ou não-ideal? O argumento da teoria ideal de John Rawls revisitado em home-
nagem ao seu centenário”.
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I. Vida interna do IJ

i. O Instituto Jurídico, através de seus investigadores, esteve presente na Conferência “O Estado de 
Direito na Europa”, realizada nos dias 17 e 18 de maio, em formato híbrido. Realizado no âmbito 
da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, o evento contou com a participação, 
no dia 17 de maio, de Dulce Lopes (The role of civil society for upholding the rule of law), Pedro Caeiro 
(The role of European and national courts for upholding the rule of law), José Manuel Quelhas (The 
role of European and national courts for upholding the rule of law), Alexandre Soveral Martins (Com-
municating the rule of law) e Ana Gaudêncio (The rule of law under the Lisbon Treaty), e, no dia 18 de 
maio, de André Dias Pereira (The rule of law in the context of the COVID-19 pandemic), Paula Veiga 
(The rule of law in the context of the COVID-19 pandemic), Joana Vicente (Rule of law, social progress 
and economic recovery) e José Casalta Nabais (Rule of law, social progress and economic recovery). 

ii. Um novo projeto de investigação denominado FirEUrisk recebeu 10 milhões de euros da 
União Europeia para gestão integrada dos incêndios florestais.  O FirEUrisk irá desenvolver nos 
próximos 4 anos uma estratégia baseada na ciência para gerir os incêndios florestais na Europa. 
O projeto contempla 38 parceiros de todo o mundo, incluindo universidades, centros de inves-
tigação e empresas, que irão colaborar com os cidadãos e os decisores operacionais e políticos. 
A estratégia resultante será testada em diferentes zonas piloto e de demonstração distribuídas 
pelo território europeu. O Instituto Jurídico é um dos parceiros do projeto e estará representado 
pelas investigadoras Dulce Lopes, Alexandra Aragão e Inês de Oliveira Martins. A equipa multi-
disciplinar, que inclui investigadores, operacionais, médicos, legisladores e cidadãos, irá estudar 
a vulnerabilidade e resiliência das comunidades e de países aos incêndios florestais, incluindo 
o impacto de políticas de gestão de combustíveis e como o contexto socioecónomico e as ati-
vidades humanas influenciam a vulnerabilidade. O FirEUrisk propõe-se desenvolver uma nova 
abordagem que irá incluir tecnologias inovadoras, ferramentas, materiais de treino, regulamen-
tos e recomendações políticas que melhorem a gestão dos incêndios florestais e que reduzam 
os efeitos mais devastadores dos incêndios florestais.  

iii. No dia 22 de maio teve lugar a primeira Sessão Introdutória Online do projeto ECI: from A to Z. 
Os estudantes foram recebidos, formaram-se grupos de trabalho e, sobretudo, foram partilhadas 
experiências e esperanças. 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 colaborativa, prática e dinâmica. O projeto conta com a participação de parceiros 
da Alemanha (Universidade de Göttingen), Espanha (Universidade de Vigo) e Roménia (Universi-
dade de Iasi). Em Coimbra, a equipa é liderada por Dulce Lopes e conta com a participação de in-
vestigadores do Instituto Jurídico (Alexandra Aragão, Fernando Borges, Eduardo Figueiredo e Rita 
Aroso Duarte) e do projeto de Ensino a Distância da Universidade de Coimbra (UC_D).

iv. Realizou-se no dia 24 de maio, mais uma sessão do ciclo de "Conversas sobre Investigação e 
Ciência no Colégio da Trindade", ainda em formato online. A sessão teve como objetivo esclare-
cer os investigadores sobre os apoios e financiamentos disponíveis no seio da Universidade de 
Coimbra. Estiveram presentes representantes das Áreas Estratégicas da UC, da Divisão de Apoio 
aos Projetos de Investigação (DAPI) e da Divisão de Projetos e Atividades (DPA). A Conversa 
iniciou-se com uma apresentação do Programa Horizonte Europa e de outros financiamentos 
europeus. Seguiu-se uma exposição sobre o apoio prestado pelas Áreas Estratégicas da UC na 
elaboração de candidaturas, bem como sobre o apoio fornecido pela DAPI e pela DPA na ulterior 
execução dos projetos.

v. O Instituto Jurídico está presente no consórcio de duas candidaturas ao programa Erasmus+. 
No papel de proponente, o IJ liderou a candidatura “Guides for inclusion: diversity and respon-
sibility in sports journalism education” no âmbito das “Partnerships for Cooperation – Higher 
Education Sector” que conta com a participação dos investigadores Fernando Borges e Dulce 
Lopes, bem como a colaboração da área de ensino à distância da Universidade de Coimbra. No 
papel de entidade parceira, junto com investigadores da Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física, o investigador Fernando Borges integra o projeto “European Holistic University 
Sport Club” liderado pela União Nacional de Clubes Universitários da França.
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II. Eventos programados do IJ
16JULHO2021

I INTERNATIONAL RESEARCH TALKS

O Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra organiza, pela primeira vez, 
Conversas com a participação dos Investigadores de Instituições estrangeiras 
que encontram acolhimento no IJ para realização parcial das suas pesquisas.

O intuito deste evento é o de dar conhecimento da investigação desenvolvida 
por aqueles Investigadores e em que medida é que ela se insere no âmbito 
da atuação do Instituto Jurídico, numa perspetiva da sua internacionalização. 
Nesta primeira edição, contaremos com os contributos de Pablo Riquelme 
Vázquez e de Andrés Carrera Hortas, da Universidade de Vigo; de Plínio Régis 
Baima de Almeidda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro; e de Pedro 
Alberto Barea Gallardo e Irene Ruiz Olmo, da Universidade de Sevilha.
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I. Chamadas para Bolsas
i. ERC Advanced Grant 2021 (ERC-2021-AdG)

A atividade fundamental do ERC é fornecer financiamento atrativo e de longo prazo para apoiar 
investigadores de excelência e as suas equipas de investigação na realização de investigação de ele-
vado risco e elevado ganho. A chamada ERC-2021-AdG dirige-se a investigadores ativos, com um his-
tórico de investigação significativo ao longo dos últimos 10 anos, que se mostrem líderes excecionais 
em termos de originalidade e importância de suas contribuições de investigação.

Prazo de candidatura: 31 de agosto 2021

Mais informações: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportu-
nities/topic-details/erc-2021-adg 

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 Valo-
res”. 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 demonstrem as 
formas como os tribunais internacionais e nacionais e outros operadores legais, 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 de setembro 2021

Mais informações: https://www.uc.pt/fduc/ij/rev_nl/CallforPapers/CallforPapers2?fbclid=IwAR2KInP-
gGuEVWEuw2TLR-_iPVc1hZEhZc0mbheFL9YNUfC3eG_-YrLd3814 

ii. Modern Studies in Property Law 2022

A Modern Studies in Property Law (MSPL) realizará uma Conferência que contará com três formatos 
diferentes de apresentação de trabalhos de investigação originais sobre o direito de propriedade: 
artigos completos, sessões sobre trabalhos de investigação em curso, e micro-apresentações. O di-
reito de propriedade é amplamente definido pela MSPL, incluindo perspetivas doutrinárias, teóricas, 
empíricas e sociojurídicas sobre qualquer aspeto da propriedade na tradição da common law. São 
bem-vindas perspetivas interdisciplinares e comparativas. 

Prazo de submissão: 31 de agosto 2021

Mais informações: https://mcusercontent.com/47624183ad52dd8428c97d3f6/files/70ad94ec-2c-
06-4bb3-89a0-2562ec8f8dec/MSPL_2022_Call_for_Papers.pdf 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg
https://www.uc.pt/fduc/ij/rev_nl/CallforPapers/CallforPapers2?fbclid=IwAR2KInPgGuEVWEuw2TLR-_iPVc1hZEhZc0mbheFL9YNUfC3eG_-YrLd3814
https://www.uc.pt/fduc/ij/rev_nl/CallforPapers/CallforPapers2?fbclid=IwAR2KInPgGuEVWEuw2TLR-_iPVc1hZEhZc0mbheFL9YNUfC3eG_-YrLd3814
https://mcusercontent.com/47624183ad52dd8428c97d3f6/files/70ad94ec-2c06-4bb3-89a0-2562ec8f8dec/MSPL_2022_Call_for_Papers.pdf
https://mcusercontent.com/47624183ad52dd8428c97d3f6/files/70ad94ec-2c06-4bb3-89a0-2562ec8f8dec/MSPL_2022_Call_for_Papers.pdf
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iii. The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform: Sixth Annual Conference

Solicitam-se trabalhos para apresentação na Sexta Conferência Anual do London Center for Commer-
cial and Financial Law dentro dos seguintes temas:

• Comércio de energia – impacto nos contratos comerciais e investimentos transfronteiriços;
• Novas práticas contratuais e comerciais emergentes da crise da Covid-19;
• Teoria geral do direito comercial;
• Questões em arbitragem comercial internacional, incluindo arbitragem de tratados de inves-

timento, mediação e reconciliação.

Prazo de submissão de sumários: 30 de junho de 2021

Mais informações: https://mcusercontent.com/47624183ad52dd8428c97d3f6/files/242b3cfa-2ccf-
-42c4-8f2c-6496def73786/CallForPapers__6thAnnualConference.pdf 

iv. The European Social Charter Turns 60: Advancing Economic and Social Rights across Jurisdictions

A Carta Social Europeia sobrepõe-se e interage com uma série de fontes jurídicas nacionais, suprana-
cionais e internacionais de proteção dos direitos económicos e sociais. Dentro deste quadro jurídico 
pluralista, o papel de cada instrumento evoluiu tanto de uma perspetiva substantiva como proces-
sual. Por um lado, a proteção dos direitos económicos e sociais na Europa ocorre como resultado da 
interpretação sistémica, harmonização ou integração das garantias substantivas estabelecidas nas 
Constituições nacionais, na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, na Convenção Europeia dos Direi-
tos do Homem, e noutros tratados como o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais 
e Culturais e as Convenções da OIT. Por outro lado, tal proteção é reforçada através da ativação e 
interação concomitante de vários mecanismos de aplicação, nomeadamente os tribunais nacionais, 
os tribunais supranacionais e internacionais e outros órgãos criados por tratados. Só através de um 
enquadramento sistémico e intersectorial é que a eficácia da Carta Social Europeia pode ser frutuo-
samente avaliada, tanto em teoria como na prática, o que torna incontornáveis os benefícios de uma 
análise multidisciplinar e interdisciplinar como a que se procura realizar por via da conferência e pos-
terior publicação organizadas pela Universidade de Turim. 

Prazo de submissão: 2 de agosto 2021

Mais informações: https://www.dg.unito.it/do/avvisi.pl/ShowFile?_id=fqug;field=allegato;key=gGrG-
f9I5b7I7MU2Dh9E9NI5LeLiT5LCXA;t=3228 

v. 2030: A new horizon for International Economic Law?

O ano 2020 desenrolou-se de forma altamente imprevista e conturbada, não deixando nenhuma 
esfera da vida legal, económica ou social intocada pela crise global gerada pela Covid-19. O ano de 
2021 continua a revelar múltiplas tensões decorrentes da persistente pandemia global. Neste con-
texto volátil, a Segunda Edição do Prémio Jurista Global deseja olhar para o futuro, encorajando no-
vas contribuições escritas para o desenvolvimento do Direito Económico Internacional. Tomando o 
ano 2030 como meta, a Segunda Edição do Prémio Jurista Global procura reconhecer autor(es) que 
apresenta(m) avaliações rigorosas sobre o presente do Direito Económico Internacional e oferece(m) 
propostas lúcidas sobre como as mudanças ocorridas nesse ramo jurídico durante a presente década 
devem ser abordadas.

Prazo de submissão: 15 de novembro 2021

Mais informações: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/announcement/view/43 

https://mcusercontent.com/47624183ad52dd8428c97d3f6/files/242b3cfa-2ccf-42c4-8f2c-6496def73786/CallForPapers__6thAnnualConference.pdf
https://mcusercontent.com/47624183ad52dd8428c97d3f6/files/242b3cfa-2ccf-42c4-8f2c-6496def73786/CallForPapers__6thAnnualConference.pdf
file:///W:/Fotografias/Faculdade/Col%c3%a9gio%20da%20Trindade/it/do/avvisi.pl/ShowFile?_id=fqug;field=allegato;key=gGrGf9I5b7I7MU2Dh9E9NI5LeLiT5LCXA;t=3228
file:///W:/Fotografias/Faculdade/Col%c3%a9gio%20da%20Trindade/it/do/avvisi.pl/ShowFile?_id=fqug;field=allegato;key=gGrGf9I5b7I7MU2Dh9E9NI5LeLiT5LCXA;t=3228
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/announcement/view/43
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vi. German Yearbook of International Law

Os editores do German Yearbook of International Law prorrogaram o prazo para apresentação de ar-
tigos gerais para o volume 64 (2021), convidando os interessados a submeterem contribuições para 
consideração até ao próximo dia 1 de outubro de 2021.

O ano de 2020 provou ser o mais consequente da história moderna. Os recentes acontecimentos 
mundiais puseram em evidência a existência de sérios desafios ao Direito Internacional e às suas 
instituições. O German Yearbook of International Law tem interesse em receber artigos sobre todos os 
tópicos e campos de interesse que sejam relevantes para o Direito Internacional Público.

Prazo de submissão: 1 de outubro de 2021

Mais informações: https://voelkerrechtsblog.org/calls-for-papers/german-yearbook-of-international-
-law-vol-64-2021-2/ 

vii. Journal of Law and Criminal Justice

O Journal of Law and Criminal Justice é uma revista internacional de referência que procura publicar 
artigos de investigação de alta qualidade nas áreas dos estudos sociojurídicos e da psicologia do 
direito, da criminologia e dos estudos de justiça social. A revista está a receber artigos baseados em 
investigações empíricas, análises teóricas e debate, e análise e crítica de políticas. A revista dedica-
-se à apresentação de tendências e problemas sistemáticos relacionados com o direito, o crime e a 
justiça, em todo o mundo; fornece um fórum para exposição de resultados da investigação jurídica 
dirigidos à elaboração de políticas em matéria de crime e justiça, através de metodologias inovadoras 
e avançadas.

Prazo de submissão: 30 de junho 2021

Mais informações: http://jlcjnet.com 

viii. IV Encontro da Rede de História Ambiental (REPORT(H)A)

Está aberta a chamada de artigos para o IV Encontro da Rede de História Ambiental (REPORT(H)A) sob 
o tema Sapiens, Saúde e Meio Ambiente - Fronteiras Naturais e Artificiais. O IV encontro da REPOR-
T(H)A será organizado pelo Centro de História da Sociedade e da Cultura (CHSC), em parceria com o 
Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (iii-UC) e o Centro de Ecologia 
Funcional (CFE). As Comissões Organizadora e Científica acolhem contribuições dos mais diversos 
quadrantes das ciências naturais, ciências sociais e ciências humanas que possam contribuir para a 
compreensão de como construir uma relação saudável, socialmente justa e sustentável com o meio 
ambiente.

Prazo de submissão: 6 de julho 2021

Mais informações: https://www.reporthameeting2021.com/pt/inicio 

https://voelkerrechtsblog.org/calls-for-papers/german-yearbook-of-international-law-vol-64-2021-2/
https://voelkerrechtsblog.org/calls-for-papers/german-yearbook-of-international-law-vol-64-2021-2/
http://jlcjnet.com
https://www.reporthameeting2021.com/pt/inicio
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III. Chamadas para Projetos
i. Seleção de Calls para o Programa Horizonte Europa

Agora que os programas de trabalho do Programa Horizonte Europa já foram publicados, inicia-se 
a fase de identificação de calls e tópicos que estão relacionados com as áreas de investigação do 
IJ. Os programas de trabalho são documentos longos, recomendando-se uma primeira leitura ex-
ploratória do seu índice e introdução, que permitirá obter uma visão geral de cada documento e 
selecionar a call mais adequada.

O gabinete de gestão de ciência do Instituto Jurídico está a fazer um levantamento de calls nas 
áreas estratégicas do IJ. Entretanto, surgindo ideias não diretamente relacionadas com uma call, é 
possível agendar uma reunião para analisar a melhor maneira de levar a proposta adiante. Relem-
bra-se que, caso haja interesse em alguma das chamadas e programas de trabalho ou caso surjam 
dúvidas, será possível entrar em contacto com o Gabinete de Gestão de Ciência (Fernando Vannier 
Borges, Luiza Barbosa, Júlio Moreira e Maria João Paixão) no Colégio da Trindade ou por e-mail.

ii. Small Grant Scheme#3

O concurso "Small Grant Scheme#3" visa a atribuição de financiamento para a produção de livros 
brancos e recomendações nas seguintes áreas:

• Impacto da maternidade nos rendimentos presentes e futuros;
• Trabalho doméstico remunerado;
• Discriminação intersecional e múltipla;
• COVID-19 – Impacto na igualdade de género e no mercado de trabalho;
• Políticas públicas e práticas de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.

Podem candidatar-se instituições de ensino superior e centros de investigação, parceiros sociais, 
entidades da administração pública central e outras organizações especializadas em metodologias 
relacionadas com as áreas prioritárias.

Prazo de candidatura: 30 de junho 2021

Mais informações: https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-gene-
ro/concursos/concurso-para-a-producao-de-livros-brancos-em-areas-prioritarias-na-promocao-
-da-igualdade-de-genero/ 

iii. Concurso para projetos conjuntos 2022/2023: Acordo de Cooperação Científica entre Por-
tugal e a Polónia

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o Polish National Agency for Academic Exchange 
informam que se encontra aberto concurso, referente ao biénio 2022/2023, para intercâmbio de 
investigadores no âmbito de projetos comuns de investigação.

O financiamento destina-se, estritamente, à mobilidade de investigadores participantes nos pro-
jetos: despesas de viagem e estadia da equipa portuguesa na Polónia (o montante previsto para 
cada projeto será no valor de 2000€/ano). A não inclusão de jovens investigadores na equipa por-
tuguesa tem caráter eliminatório; é obrigatória a apresentação do plano de trabalhos dos jovens 
investigadores. Será dada prioridade a novos projetos/novas equipas e a equipas que não tiveram 
financiamento nos últimos concursos.

Prazo de candidatura: 16 de julho 2021

Mais informações: https://myfct.fct.pt/MyFCT/CallDetail.aspx?CallId=9 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-genero/concursos/concurso-para-a-producao-de-livros-brancos-em-areas-prioritarias-na-promocao-da-igualdade-de-genero/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-genero/concursos/concurso-para-a-producao-de-livros-brancos-em-areas-prioritarias-na-promocao-da-igualdade-de-genero/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-genero/concursos/concurso-para-a-producao-de-livros-brancos-em-areas-prioritarias-na-promocao-da-igualdade-de-genero/
https://myfct.fct.pt/MyFCT/CallDetail.aspx?CallId=9
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iv. Concurso para projetos conjuntos 2022/2023: Acordo de Cooperação Científica entre Por-
tugal e a Alemanha

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e o Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
informam que se encontra aberto concurso referente ao biénio 2022/2023, para intercâmbio de 
investigadores no âmbito de projetos comuns de investigação.

O financiamento destina-se, estritamente, à mobilidade de investigadores participantes nos proje-
tos: despesas de viagem e estadia da equipa portuguesa na Alemanha (o montante previsto para 
cada projeto será no valor de 2000€/ano). A não inclusão de jovens investigadores na equipa por-
tuguesa tem caráter eliminatório; é obrigatória a apresentação do plano de trabalhos dos jovens 
investigadores. Será dada prioridade a novos projetos/novas equipas e a equipas que não tiveram 
financiamento nos últimos concursos.

Prazo de candidatura: 10 de setembro de 2021

Mais informações: https://myfct.fct.pt/MyFCT/CallDetail.aspx?CallId=11 

v. Programa FORCYT - Financiamento de Redes Internacionais de Investigação OEI-EU

O concurso é promovido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) em parceria com a 
União Europeia (UE), no quadro do novo programa de fortalecimento dos sistemas de ciência e tecno-
logia (FORCYT) no espaço Ibero-Americano. O objetivo é financiar redes de investigação internacional, 
constituídas por instituições latino-americanas e europeias, cujo trabalho de investigação e transfe-
rência de conhecimento contribuam de forma significativa para a implementação da Agenda 2030, 
para o desenvolvimento sustentável, para a igualdade de género, para a mitigação das consequências 
da COVID-19 ou para a promoção de estratégias para reduzir os efeitos das alterações climáticas.

As redes (existentes ou novas) devem ser formadas por universidades e centros de investigação de pelo 
menos 2 países latino-americanos e 1 país europeu, sendo a instituição líder oriunda de um dos países 
membros da OEI. Será valorizada a integração de empresas e organizações da sociedade civil nas redes.

Prazo de candidatura: 25 de junho 2021

Mais informações: https://oei.int/oficinas/secretaria-general/www-oei-int-forcyt/convocatorias 

vi. Challenges and Potentials for Europe: The Greying Continent

A Volkswagen Foundation oferece financiamento a investigadores nas áreas das ciências humanas, 
sociais e culturais, para desenvolvimento de projetos em matéria de envelhecimento. São aprecia-
das cooperações interdisciplinares com parceiros das ciências da vida, naturais, tecnológicas e de 
dados. Podem ser constituídos grupos de investigação europeus compostos até cinco investigado-
res principais de pelo menos três países europeus diferentes. O candidato principal deve estar filia-
do numa universidade ou instituição de investigação alemã. Uma colaboração com investigadores 
da Europa do Sul e Oriental é particularmente desejável. A qualificação científica dos investigadores 
jovens deve ser um elemento central dos projetos.

Prazo de candidatura: 23 de julho 2021

Mais informações: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glan-
ce/challenges-for-europe 

https://myfct.fct.pt/MyFCT/CallDetail.aspx?CallId=11
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/www-oei-int-forcyt/convocatorias
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/challenges-for-europe
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/challenges-for-europe
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vii. Ayudas a la investigación de Ignacio H. de Larramendi

A Fundação MAPFRE abriu um concurso destinado a financiar projetos de investigação nas áreas 
da saúde e dos seguros e segurança social. Podem ser abordados os seguintes temas:

• Estratégias para a mudança de hábitos: prevenção da obesidade e fomento da atividade 
física;

• Educação para pacientes;
• Valorização do dano corporal: avaliação das consequências dum evento traumático ou aci-

dental, negligência médica, agressão ou doença sobre a saúde dos indivíduos e a repercus-
são que terá para a sua qualidade de vida;

• Gestão sanitária: qualidade e segurança clínica;
• Longevidade e qualidade de vida.

Prazo de candidatura: 11 de outubro 2021

Mais informações: https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/ 

IV. Chamadas para prémios
i. 12.ª Edição Fraunhofer Portugal Challenge 

Inovação e Sustentabilidade dão o mote ao Fraunhofer Portugal Challenge 2021. O objetivo deste 
concurso é distinguir os melhores trabalhos de investigação com utilidade prática desenvolvidos 
em Portugal. Trata-se de um concurso de ideias organizado anualmente, pela associação Fraunho-
fer Portugal, e é dirigido a estudantes e investigadores de todas as universidades portuguesas. As 
ideias a concurso devem contemplar uma vertente prática, ou seja, devem ser orientadas para 
o mercado, com aplicabilidade na indústria ou no quotidiano da vida das pessoas. As melhores 
ideias que abracem as ideias de base tecnológica e focadas em soluções sustentáveis para os de-
safios mais prementes nas áreas da produção e da indústria, da agricultura, da gestão de recursos 
naturais ou da promoção do bem-estar, vão ser galardoadas. O concurso envolve duas categorias, 
Mestrado e Doutoramento, sendo premiados três finalistas em cada uma delas (seis no total).

Prazo de candidatura: 31de julho 2021

Mais informações: https://www.challenge.fraunhofer.pt/en/the-challenge.html

ij.fduc

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
https://www.challenge.fraunhofer.pt/en/the-challenge.html

