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Tal como aconteceu há um ano, a antecipação do maravilho-
so mês de Maio promete-nos uma explosão de encontros e de 
iniciativas (fora e dentro das portas do IJ). Sem poder deixar 
de celebrar este momento de ebulição e os que se avizinham 
(com a generosa conjugação de forças que neles se mani-
festa), cumpre-me hoje no entanto chamar a atenção para 
o novo ciclo que, em simultâneo, se abre para o nosso cen-
tro de investigação. Aquele que as eleições do próximo dia 6 
irão fixar? Antes aquele que o calendário FCT determina (ver  
https://www.fct.pt/apoios/unidades/avaliacoes/index.phtml.pt). 
Iniciou-se há poucas semanas na verdade a “preparação do 
processo de avaliação periódica das Unidades de I&D 2022-
2023” (que inclui a avaliação de atividades do período 2018-
2022 e o plano para 2024-2027). Sabemos já que a fase de 
registo e submissão das candidaturas (incluindo o novo pro-
jecto estratégico) acontecerá no quarto trimestre de 2022 
(estamos quase lá!) e que a visita às unidades se cumpre nos 
segundo e terceiro trimestre de 2023. Não preciso de lembrar 
o que está em causa! Também aqui, do que nós precisamos 
é seguramente de uma conjugação plena e incondicional de 
todos os investigadores do IJ… capaz desde logo de reflectir 
o muito que fazem (e têm feito) nos seus curricula CIENCIA  
VITAE. Não significa isto na verdade que nos esperam tem-
pos mais exigentes, significa antes que a exigência da partici-
pação e da entrega é uma dimensão inescapável das práticas 
de todos nós… e que é imperdoável esquecê-la. O IJ e a Facul-
dade não no-la perdoarão, podemos ter a certeza!

J. M. Aroso Linhares 
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I. Últimos eventos do IJ
24 MARÇO 2022
INSOLVÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

Este webinar foi o primeiro evento de uma série de webinars a realizar em 
2022 pelo IJ, sob o lema «Direito em mudança (2022)». Com organização do 
Doutor Alexandre Soveral Martins, o evento percorreu as principais novidades 
que resultam da Lei 9/2022, em transposição da Diretiva 2019/1023. O evento 
serviu igualmente como etapa preparatória para o Congresso Internacional 
que ocorrerá a 3 de junho.

2 A 15 MARÇO 2022
EXPOSIÇÃO «DIREITO E PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NO  
TEMPO DA CIÊNCIA: O SÉCULO DE HANS ALBERT (N. 1921)» 

Integrada na XXIV Semana Cultural da Universidade de Coimbra, o Insti-
tuto Jurídico promoveu a exposição «Direito e princípio da congruência 
no tempo da ciência: o Século de Hans Albert (N. 1921)», na Capela do 
Colégio da Trindade, entre 2 e 15 de março.

A inauguração da exposição, no dia 2 de Março, às 14.30 horas, conjugou 
uma conferência-debate (consagrada ao desafio da inteligência artificial) 
e um intenso apontamento musical com o Quatour pour la fin du temps 
(nos 20 anos da morte de Messiaen e nos 81 da estreia do quarteto no 
campo de concentração de Stalag VIII). O evento foi dividido em três par-
tes. A primeira foi dedicada a «O século de Hans Albert»:  Think Tank for 
Critical Rationalism - Dr. Florian Chefai, Dr. Jonas Pöld (Hans-Albert Ins-
titut). A segunda parte, «O século de Messiaen», contou com o Concerto 
Quatuor pour la fin du temps, de Olivier Messiaen - Quarteto Caleidoscó-
pio. Por fim, na terceira parte «No tempo da Inteligência Artificial» teve 
lugar a conferência «The Past, Present and Future in Algorithmic Criminal 
Justice» - Prof. Christoph Burchard (Goethe-Universität Frankfurt).

A obra do autor do Traktat über rationale Praxis (no seu diá-
logo com Popper) e o século que o seu percurso atravessou 
(também o dos campos de concentração em que o sublime 
quarteto de Messiaen foi criado ) são as inspirações da expo-
sição proposta pelo IJ e da sua intensa sessão de abertura. Na 
sua página oficial, o Institut Hans Albert dedicou um entusias-
mado comentário a esta iniciativa: ver https://hans-albert-ins-
titut.de/universitaet-coimbra-wuerdigt-hans-albert.
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1 ABRIL 2022
ENCONTRO COM... DOUTOR LUIZ HENRIQUE BARBUGIANI 

No dia 1 de abril de 2022, o IJ recebeu o Doutor Luiz Henrique Barbu-
giani, Procurador do Estado do Paraná (Brasil), para mais um evento da 
série «ENCONTRO COM», sob o tema «Ações Coletivas Passivas».

21 ABRIL 2022
CÓDIGO PENAL, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO CONEXA.  
A LEI 94/2021: ALTERAÇÕES RECENTES

No dia 21 de abril de 2022 realizou-se o webinário «Código Penal, Código de 
Processo Penal e Legislação Conexa». O evento, sob coordenação da Doutora 
Susana Aires de Sousa, integra a série «Direito em mudança (2022)».
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I. Vida interna do IJ

i. Projeto ECI from A to Z

O projeto ECI: From A to Z, coordenado pela Doutora Dulce Lopes, finalizou o seu primeiro ano no 
passado dia 12 de março em Vigo, com a conclusão da Model ECI. Esta atividade foi a primeira a 
ser realizada presencialmente com todos os estudantes das quatro universidades parceiras. An-
tes de participarem no Model ECI, os alunos desenvolveram trabalho coletivo e colaborativo sob 
orientação de tutores, tendo apresentado o resultado deste trabalho, sob a forma de propostas 
de iniciativa de cidadania europeia.

ii. Exposição fotográfica “DEPOIS da Noite Europeia dos Investigadores” no Café Santa Cruz 

O Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra participou da Noite Euro-
peia dos Investigadores 2021, com materiais que estiveram em exposição no Café Santa Cruz em 
Coimbra entre os dias 16 e 30 de março de 2022.

iii. Formações UC: Ferramentas de Apoio à Investigação |  Investigação e Inovação Responsáveis 

No dia 29 de março, a Investigadora do IJ, Doutora Alexandra Aragão, ministrou a ação de forma-
ção «Investigação e inovação Responsáveis», promovida pelo Instituto de Investigação Interdisci-
plinar. A ação está relacionada com o projeto «Investigação e inovação jurídica responsável», em 
desenvolvimento no IJ com a coordenação da citada investigadora. O projeto tem como principal 
objetivo desenvolver diretrizes para que a futura investigação jurídica e inovação jurídica corres-
pondam à visão europeia sobre a ética, o envolvimento social, a igualdade de género, o acesso 
aberto e a educação científica.
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iv. Submissão de projetos internacionais e nacionais
Os últimos dois meses foram de muita produtividade na submissão de projetos a concursos 
internacionais e nacionais. 
Internacionalmente, houve uma grande participação nas candidaturas ao Horizonte Europa. 
Destaca-se a coordenação de duas candidaturas em que a UC foi entidade proponente e o IJ 
líder na gestão da equipa, no âmbito do Cluster 2 (Culture, Creativity and Inclusive society). Sob 
a coordenação da Doutora Ana Gaudêncio, foi submetido o projeto INTERMILAW – Intercultural 
Translation, Migrations and Law (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03), enquanto o 
projeto EU-COMPASS - EU-COMPASS - Engaging Citizen and COMmunity Participation in Social 
and Democratic Structures (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01) foi coordenado pela Doutora 
Dulce Lopes. Ainda no Cluster 2 (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03), a Doutora Mafalda Mi-
randa Barbosa lidera a colaboração do IJ na candidatura “IMAGe-shaped Europe: A multidiscipli-
nary tool for the monitoring of shared digital images as perceptual sources of values, beliefs, and 
traditions in a new European strategy for the Social Media”.
No Cluster 6 (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment), o IJ associou-
-se como parceiro a duas candidaturas, ArboTrack - Decentralized digital technology for forest 
management and the wood supply chain, sob liderança da Doutora Dulce Lopes, e FAIR NATURE: 
Transformative Solutions For All, sob a liderança da Doutora Alexandra Aragão. Por fim, no âm-
bito europeu, a Doutora Alexandra Aragão também participa da equipa que submeteu o projeto 
SPIN – Supporting teachers with pedagogies of environmental education for sustainability ao 
programa Erasmus +.
No âmbito do concurso a todos os domínios científicos, o IJ colaborou como parceiro em duas 
propostas: RIMA - Regenerar e Inovar nos Municípios através da natureza, coordenada pela Uni-
versidade de Aveiro e com a Doutora Dulce Lopes na liderança da equipa do IJ, e ALICE - Air 
polLution: a stressor for environmental justice, com a Universidade de Aveiro como instituição 
proponente e sendo a Doutora Alexandra Aragão a responsável pela participação do IJ. Os inves-
tigadores do IJ coordenaram ainda duas candidaturas aos projetos exploratórios da FCT: Obser-
vAI - Observatório da Regulação Europeia e Portuguesa da Inteligência Artificial, tendo a Doutora 
Susana Aires de Sousa como IR, e Ólympos, com o Doutor Fernando Borges como IR. 
Ainda em concursos nacionais, de âmbito interno à Universidade de Coimbra, o IJ colaborou 
com outras unidades de investigação da UC em submissões ao programa Sementes nos proje-
tos CoastADAPT XXI e REPROGRAM - fostering inclusive values, policies, and identities through 
participatory cultural programming in the UC, e liderou duas propostas à 3ª edição da Iniciativa 
para Promoção da Cultura Científica, com os projetos “Café com debate. Inteligência Artificial 
e Responsabilidade: panorama jurídico e técnico atual” e “Dia Mundial das Cidades - Direito à 
minha cidade".
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II. Eventos Programados do IJ
3 MAIO 2022
MIND THE GAP: CONNECTING THE DOTS BETWEEN LEGAL  
RESEARCH AND SOCIETY

No dia 3 de maio de 2022, das 8h 15m às 13h 00m, realizar-se-á o 
evento híbrido «Mind the Gap: Connecting the dots between legal 
research and society». A ação está relacionada com objetivo do IJ 
de maximizar o impacto da investigação jurídica, assumindo uma 
posição de liderança na transferência do conhecimento produzi-
do na universidade para a sociedade. O evento reunirá 3 tipos de 
intervenientes: académicos, representantes de instituições eu-
ropeias e associações/think-tanks. Os oradores convidados irão 
partilhar os seus pontos de vista e conhecimentos sobre a formu-
lação de políticas e sobre o impacto da formulação de propostas 
políticas e da criação de ciência. O formato de mesa redonda dará 
liberdade para os especialistas compartilharem experiências com 
o público, em que os participantes poderão refletir sobre o ca-
minho da ciência e a contribuição da investigação jurídica para a 
sociedade.

Para mais informações e inscrições: https://www.uc.pt/fduc/
ij/agenda-ij/mind-the-gap-connecting-the-dots-between-legal-
research-and-society/

7 MAIO 2022
CONFERÊNCIA VULNERABILITY AND FAMILY LAW 

No dia 7 de maio de 2022, das 9h 00m às 13h 00m, na Capela 
do Colégio da Trindade, realizar-se-á a conferência «Vulnerability 
and Family Law», sob organização do comité formado pelo Pro-
fessor Masha Antokolskaia, a Professora Ursula Basset e a Profes-
sora Paula Távora Vítor.

Para mais informações e inscrições: https://www.uc.pt/fduc/ij/
agenda-ij/conferencia-vulnerability-and-family-law/

13 MAIO 2022
SEMINÁRIO DESAFIOS JURÍDICOS DO ORDENAMENTO DOS  
ESPAÇOS MARÍTIMOS 

No âmbito das celebrações dos 100 Anos das Regras de Haia – A 
propósito da Convenção de Bruxelas de 1924, relativa à unifica-
ção de certas regras em matéria de conhecimentos de carga, será 
realizado, pelo IJ, o Seminário «Desafios jurídicos do ordenamen-
to dos espaços marítimos» no dia 13 de maio de 2022, das 9h 
15m às 13h 15m, na Capela do Colégio da Trindade.

Para mais informações e inscrições: https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-
ij/desafios-juridicos-do-ordenamento-dos-espacos-maritimos/
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13 MAIO 2022
WEBINAR DIREITO NO METAVERSO 

No dia 13 de maio de 2022, a partir das 15h 00m, realiza-se o 
webinar «Direito no Metaverso», sob organização da Doutora Ma-
falda Miranda Barbosa.

Para maiores informações e inscrições: https://www.uc.pt/fduc/ij/
agenda-ij/direito-no-metaverso/

23 MAIO 2022
I CICLO DE WEBINARS COMUNIDADES DE ENERGIA E O PODER 
LOCAL (SESSÃO 1)

Realiza-se no dia 23 de maio de 2022, das 17h 00m às 18h 00m, a 
primeira sessão do I Ciclo de webinars «Comunidades de Energia 
e Poder Local», sob coordenação da Doutora Fernanda Paula de 
Oliveira e da Mestre Natália Moreno

Em breve, mais informações e inscrições: https://www.uc.pt/fduc/
ij/agenda-ij/?repos=430687

25 MAIO 2022
EVENTO CIENTÍFICO SOBRE ABANDONO ESCOLAR, POBREZA,  
EXCLUSÃO SOCIAL

No dia 25 de maio de 2022, das 9h 00m às 17h 00m, realiza-se 
o evento híbrido sobre «Abandono Escolar, Pobreza, Exclusão 
Social», sob organização do Doutor João Loureiro e da Doutora 
Suzana Tavares da Silva. A versão presencial realiza-se na Capela 
do Colégio da Trindade.

Em breve, maiores informações e inscrições: https://www.uc.pt/
fduc/ij/agenda-ij/?repos=430687

26 a 28 MAIO 2022
COLÓQUIO «JUSTICE AS TRANSLATION AND COUNTER-
-STORYTELLING»

O Colóquio "Justice as translation and Counter-storytelling" é or-
ganizado conjuntamente pelo Instituto Jurídico, pela ISLL (Italian 
Society for Law and Literature) e pela ATFD (Associação Portu-
guesa de Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Filosofia Social), 
a secção portuguesa da IVR. Fazem parte da comissão organiza-
dora: Carla Faralli, Maria Paola Mittica, Alessandro Serpe, José 
Manuel Aroso Linhares, Inês Godinho, Ana Margarida Gaudêncio, 
Luís Meneses do Vale e Brisa Paim Duarte. 

O período de inscrição no Colóquio é de 6 a 12 de maio de 2022. 

Para mais informações e inscrições: https://www.uc.pt/fduc/ij/
noticias/coloquio-justice-as-translation-and-counter-storytelling-
em-coimbra
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30 MAIO 2022
I CICLO DE WEBINARS COMUNIDADES DE ENERGIA E O PODER 
LOCAL (SESSÃO 2)

Realiza-se no dia 30 de maio de 2022, das 17h 00m às 18h 00m, a 
segunda sessão do I Ciclo de webinars «Comunidades de Energia 
e Poder Local», sob coordenação da Doutora Fernanda Paula de 
Oliveira e da Mestre Natália Moreno.

Em breve, mais informações e inscrições: https://www.uc.pt/fduc/
ij/agenda-ij/?repos=430687

1 JUNHO 2022
VIII ENCONTRO DE INVESTIGADORES E DOUTORANDOS NA ÁREA 
DE INVESTIGAÇÃO «O DIREITO E O TEMPO»

Prossegue-se (desta vez num modelo misto) a tradição dos en-
contros de investigadores doutorandos da área “O Direito e o 
Tempo”, desta vez com uma conferência de abertura (presencial) 
que nos vai trazer o Professor Doutor Fábio Cardoso Machado, 
Doutor em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra e professor na Escola de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

SAVE THE DATE: JUNHO 2022
(Consulte https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-ij/ para maiores informações)

2 E 3 DE JUNHO: Challenges to Housing Law, in particular affordable housing

3 DE JUNHO: Colóquio sobre eco-inovação responsável

3 E 4 DE JUNHO: Jornadas Luso-Espanholas "Los Instrumentos del Buen Gobierno”

3 E 4 DE JUNHO: XII Jornadas ATFD - Legislação e jurisdição: continuidade(s) e 
descontinuidade(s) discursivas

4 DE JUNHO: Desenvolvimentos recentes no direito do consumidor

6 DE JUNHO: I Ciclo de Webinars «Comunidades de Energia e o Poder Local»

13 DE JUNHO: I Ciclo de Webinars «Comunidades de Energia e o Poder Local»

15 DE JUNHO: Inovação. Inovação jurídica. Eco-inovação jurídica. Importância 
para o desenvolvimento sustentável

23 DE JUNHO: Ver a Terra a partir do Espaço: possibilidades técnicas e ad-
missibilidade jurídica da utilização de imagens de satélite para fins jurídicos 
e judiciais
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I. Chamadas para Bolsas
i. 2.ª Edição do Concurso de Bolsas de Investigação para Doutoramento Maria de Sousa

A FCT, em colaboração com a AICIB (Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica), anunciou 
a 2ª edição do Concurso de Bolsas de Investigação para Doutoramento Maria de Sousa, data em que 
se assinalam dois anos do falecimento desta distinta investigadora portuguesa. O concurso visa atri-
buir 50 bolsas de investigação na área da epidemiologia e virologia e as candidaturas estarão abertas 
de 1 a 29 de setembro de 2022. 

O objetivo do concurso é incentivar a obtenção de novos conhecimentos que permitam criar compe-
tências para respostas a fenómenos virológicos, incluindo pandémicos, e que venham a traduzir-se 
em medidas de prevenção eficientes, melhores cuidados de saúde e a um apoio efetivo aos cidadãos.

Para mais informações: https://www.fct.pt/apoios/bolsas/mariadesousa2022.phtml.pt

II. Chamadas para  
Comunicações e Publicações
i. Congresso Luso-Espanhol: a Transposição da Diretiva 2019/1023

A organização do Congresso Luso-Espanhol: a Transposição da Diretiva 2019/1023 aceita a submis-
são de trabalhos para apresentação oral durante o evento, que decorre no dia 3 de junho de 2022. 

Prazo para submissão: 6 de maio de 2022

Para mais informações sobre o evento: https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-ij/congresso-luso-
espanhol-a-transposicao-da-diretiva-2019-1023/

ii. Católica Law Review

A Católica Law Review recebe submissões para o número de Direito Penal até o dia 1 de julho de 
2022 e para o número de Direito Público até 30 de setembro de 2022. Os artigos escritos em inglês 
ou português devem ser enviados para catolicalawreview.fd@ucp.pt para serem sujeitos ao processo 
de revisão pelos pares (peer review).

Para maiores informações: https://revistas.ucp.pt/index.php/catolicalawreview/announcement
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iii. Public Law’s Annual Themed Analysis Section

O Comité Editorial da Revista Public Law está a receber até 27 de maio de 2022 propostas para um 
número especial de artigos analíticos no âmbito do Direito Público a serem publicados em abril de 
2023 dentro dos temas cobertos pela Revista. As propostas com até 500 palavras devem propor um 
tema e o esboço das peças a serem incluídas. As submissões estarão sujeitas a processos padrão de 
revisão por pares, coordenados pelos Editores Gerais.

Para mais informações e submissões: mensagens eletrónicas endereçadas aos Editores Gerais, 
Professor Roger Masterman e Professor Aileen McHarg através do email public.law@durham.ac.uk.

iv. Utrecht Law Review General Issue 2023

Até 30 de junho de 2022, a Utrecht Law Review está a receber submissões para a próxima edição geral, 
a ser publicada para o início de 2023. São esperados artigos sobre questões jurídicas transfronteiriças, 
envolvendo os ramos clássicos do direito. Também são aceites artigos que tratem das interseções 
entre o direito e disciplinas não jurídicas como a filosofia, economia, ciências políticas e as ciências da 
administração pública. 

Para mais informações: https://www.utrechtlawreview.org

v. IVR 2022 Bucareste 

IVR WORLD CONGRESS    JUSTICE, COMMUNITY AND FREEDOM

 
Entre 3 e 8 de Julho próximos, realiza-se em Bucareste o trigésimo Congresso Mundial da  
International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, no qual investigadores 
do IJ estarão, como sempre, presentes. Para mais informações: https://www.ivr2022.org/,  
https://www.ivr2022.org/special-workshops/ e https://www.ivr2022.org/working-groups/.
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III. Chamadas para Projetos
i. The DIGITAL Europe Programme – Work Programmes:

Encontram-se abertas calls diversas até dia 17 de Maio de 2022, entre as quais:

1-) Data space for security and law enforcement (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-SEC-LAW)

O objetivo é implantar um espaço comum europeu seguro para inovação, permitindo pesquisa, de-
senvolvimento, testagem, treino e validação de algoritmos para sistemas baseados em IA para se-
gurança (aplicação da lei), com base em vários tipos de conjuntos de dados, incluindo conjuntos de 
dados operacionais anónimos e sob pseudónimos, seguindo o princípio de minimização de dados.

Para mais informações: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02

2-) Testing and experimentation Facility for smart cities and communities (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TE-
F-SMART)

Tem por objetivo fornecer instalações de teste e experimentação para IA e robótica, tornando os 
recursos acessíveis a cidades e comunidades da UE, académicos inovadores e partes interessadas 
da indústria, incluindo as PME, com o objetivo de validar em ambiente da vida real os novos serviços 
orientados por IA antes da implantação massiva.

Para mais informações: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02

3-) Support to cybersecurity in the health sector (DIGITAL-2022-CYBER-02- SUPPORTHEALTH) 

Esta ação apoiará a resiliência da cibersegurança nas instituições de saúde e de saúde pública, que 
têm estado sob particular stress nos últimos anos, especialmente em consequência da crise covid-19, 
de modo a limitar os danos causados aos incidentes críticos de cibersegurança que afetaram hospi-
tais e prestadores de cuidados de saúde.

Para mais informações: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-2022-CYBER-02

4-) Federated European infrastructure for cancer images data (DIGITAL-2022- CLOUD-AI-02-CANCER-IMAGE)

Esta call visa estabelecer e implantar uma infraestrutura digital pan-europeia que facilite o acesso a 
imagens de cancro e dados relacionados com os pacientes em plena conformidade com os requisitos 
de proteção de dados aplicáveis.

Para mais informações: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02
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5-) Testing and Experimentation Facility for Health (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02- TEF-HEALTH)

Os objetivos são acelerar a experimentação através da mutualização de infraestruturas e procedi-
mentos e certificações administrativas, médicas e éticas, bem como avançar com a medicina perso-
nalizada e os cuidados centrados na pessoa, com a perspetiva de aumentar a eficácia, a resiliência e 
a sustentabilidade dos sistemas europeus de saúde e dos cuidados de saúde e reduzir as desigualda-
des na prestação de cuidados de saúde na Europa, garantindo simultaneamente o cumprimento dos 
requisitos legais, éticos, de qualidade e de interoperabilidade relevantes para os sistemas.

Para mais informações: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-tef-health;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02

ii. Fundo de Relações Bilaterais – Portugal & Noruega - Parcerias para a Inovação - FBR Open Call#2  

O financiamento será disponibilizado para iniciativas bilaterais, em qualquer área estratégica, que 
contribuam de forma clara para o fortalecimento das relações bilaterais e sejam capazes de produzir 
resultados tangíveis. As iniciativas bilaterais podem realizar-se em Portugal e/ou na Noruega ou em 
qualquer outro território do Espaço Económico Europeu que, numa perspetiva bilateral, possa ter 
interesse para os parceiros portugueses e noruegueses. São exemplos de atividades potencialmente 
apoiadas: eventos de matchmaking; cooperação técnica e intercâmbio; estágios; capacitação e cursos 
intensivos; workshops e seminários; visitas de estudo; estudos e publicações; campanhas, exposi-
ções e material publicitário. A segunda fase do programa recebe candidaturas até o dia 27 de maio 
de 2022.

Para mais informações: https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/fundo-de-relacoes-bilaterais/
concursos/portugal-e-noruega-parcerias-para-a-inovacao-fbr-open-call-2/
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IV. Chamadas para Concursos 
e Prémios
i. Prémio Internacional de Investigação JUST-Side

A rede JUST-Side, que tem por objetivo promover a justiça territorial e sustentabilidade das políticas 
públicas cumprindo os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, recebe até ao dia 5 de 
setembro de 2022 trabalhos académicos inéditos (não publicados) para concorrer ao Prémio Inter-
nacional de Investigação JUST-Side. Os trabalhos podem ser fruto de elaboração própria de um ou 
mais autores, mesmo que já tenham sido submetidos a apreciação formal em contexto académico 
ou noutro (por ex. junto de entidades financiadoras). Os trabalhos podem utilizar conceitos ou me-
todologias de uma única ou de várias áreas científicas ou abordar várias das abordagens científicas 
subjacentes à Rede Just-Side e assumir uma postura eminentemente interdisciplinar, que reflita o 
tema da justiça territorial.

Prazo para submissão: 5 de setembro de 2022

Para mais informações: https://39a6accf-9fb1-4024-87a0-8f88226c59f3.filesusr.com/ugd/eeb9ed_
65f08960971b4f0db758f1ed983c7369.pdf

ii. Programa de Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos

A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) está a receber candidaturas para a elaboração de 
estudos promovidos pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. As submissões serão recebidas 
durante a vigência do atual Programa de Estudos (2021-2023).

As temáticas prioritárias a explorar nos projetos adjudicados pela Fundação são definidas previa-
mente pelos seus Órgãos Sociais e publicadas no Programa de Estudos trienal, incluindo: questões 
relacionadas com o digital, a segurança, as alterações climáticas, crise e oportunidade. Os autores 
dos estudos da Fundação, regra geral, são académicos vinculados a universidades e centros de in-
vestigação nacionais e internacionais, selecionados através de um processo de candidaturas público 
e transparente, por forma a garantir o rigor e a independência da investigação produzida.

Para mais informações: https://www.ffms.pt/destaques/detalhe/5355/programa-de-estudos
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