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Não é invulgar estes editoriais retomarem temas de conversas 
anteriores. Permitam-me que, na abertura de uma etapa aparen-
temente menos intensa para o IJ (correspondendo aos meses de 
Julho e Agosto), vá mais longe neste exercício e esgote este espa-
ço numa repetição obsessiva do que já disse há dois meses (mas 
agora com a promessa de não voltar a este tema). Se estamos no 
limiar de um processo de avaliação institucional — que trará consi-
go decisões difíceis quanto ao novo projeto estratégico do IJ e aos 
investigadores e núcleos temáticos que o vão assumir (decisões 
que, dizendo respeito ao ciclo de 2024/27, têm de ser tomadas até 
ao fim do presente ano de 2022!)…  —,  mais do que nunca o tempo 
de pausa que se anuncia tem de ser aproveitado como um mo-
mento implacável de autoavaliação. Importa na verdade que todos 
nos perguntemos se estamos ou não a ser os investigadores de 
que o IJ precisa. No contexto em que vivemos (ou pelo menos no 
barco em que todos entrámos) não bastam na verdade um contri-
buto autêntico… e uma entrega exemplar.  É preciso ainda que esse 
contributo e essa entrega se construam como partes integrantes 
de um percurso coletivo… e assim mesmo se tornem (canonica ou 
convencionalmente)  visíveis e controláveis.  Sem isso o Instituto 
e muito especialmente a Faculdade ficarão seriamente (irreme-
diavelmente?) feridos, privados de algumas das suas dimensões 
imprescindíveis. Ser investigador do IJ de corpo inteiro significa na 
verdade ter consciência destas consequências devastadoras e con-
tribuir seriamente para as afastar… começando pelo menos já hoje 
a corrigir o que pode ser corrigido!

J. M. Aroso Linhares 
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I. Últimos eventos do IJ
3 MAIO 2022
MIND THE GAP 

O encontro (que aconteceu em Bruxelas na manhã do dia 3 de Maio) reuniu o Conselho Coordenador 
e representantes das diversas áreas de investigação do IJ com académicos, representantes de institui-
ções europeias e associações/think-tanks. O tema, explorado em diversos planos, foi o do impacto da 
investigação jurídica nas práticas sociais. A sessão foi também transmitida remotamente.

6 MAIO 2022
CONFERÊNCIA FINANCIAL ENTITIES, CRIMINOGENIC FACTORS AND FRAUD CONTROL 

A conferência em formato híbrido contou com a participação do Professor Associado na Universidade 
do Missouri - Kansas City, William Black. O autor da obra «The Best Way to Rob a Bank is to Own One» 
(University of Texas Press 2005) é considerado como referência nos Estados Unidos, tendo colaborado 
com o Banco Mundial no desenvolvimento de iniciativas anti-corrupção.
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7 MAIO 2022
CONFERÊNCIA VULNERABILITY AND FAMILY LAW

Realizou-se com sucesso a Conferência «Vulnerability and Family Law», na Capela do Colégio da Trinda-
de. O evento decorreu em formato híbrido, sob organização do comité formado pelo Professor Masha 
Antokolskaia, a Professora Ursula Basset e a Professora Paula Távora Vítor, com a presença de investi-
gadores nacionais e estrangeiros.

13 MAIO 2022
SEMINÁRIO DESAFIOS JURÍDICOS DO ORDENAMENTO DOS ESPAÇOS MARÍTIMOS

Foi realizado o Seminário «Desafios jurídicos do ordenamento dos espaços marítimos» no âmbito das 
celebrações dos 100 Anos das Regras de Haia, relativa à unificação de certas regras em matéria de co-
nhecimentos de carga.
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13 MAIO 2022
WEBINAR DIREITO NO METAVERSO

O webinar organizado pela Doutora Mafalda Miranda Barbosa contou com a participação de juristas da 
Universidade de Coimbra (FDUC) Universidade de Lisboa (FDUL) e da Universidade Católica Portuguesa 
e de variado público.

17 MAIO 2022
INTERNATIONAL LECTURES ON VULNERABILITY AND LAW: LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLES Y LA LUCHA CONTRA LA OBESIDADE INFANTIL COMO RETOS PARA EL DERECHO EM 
ESPAÑA

O evento em formato híbrido ocorreu a partir da Sala Fernando Aguiar Branco do Palácio dos Melos e 
contou com a participação do Doutor Francisco Miguel Bombillar Sáenz, da Universidade de Granada.
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23 E 30 MAIO  ·  6 E 13 JUNHO 2022
I CICLO DE WEBINARS COMUNIDADES DE ENERGIA E O PODER LOCAL

O ciclo de webinars ocorreu entre os meses de maio e junho sob coordenação da Doutora Fernanda 
Paula de Oliveira e da Mestre Natália Moreno. No dia 23 de maio, a Mestre Natália Moreno abordou 
o tema «As Comunidades de Energia». Em 30 de maio, o Doutor Rui Pimenta discorreu sobre «As Atri-
buições e Competências do Poder Local em Matéria Energética». Em 6 de junho, o tema «Constitucio-
nalidade (do) Comum, num Mundo de Cidades: Dinâmicas e Energias» foi tratado em conjunto pela 
Conselheira do Tribunal Constitucional, Doutora Mariana Canotilho e pelo Doutor Luís Meneses do 
Vale. Por fim, no dia 13 de junho, a Doutora Fernanda Paula Oliveira expôs o tópico «A Participação do 
Poder Local nas Comunidades de Energia».

25 MAIO 2022
EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO DESDE UMA PERSPECTIVA COMPARADA

O evento híbrido, que faz parte do projeto «Soluciones jurídicas para el abandono escolar temprano en 
Andalucía (SAETA)», com financiamento da União Europeia através do FEDER. foi organizado pelo Dou-
tor João Loureiro e pela Doutora Suzana Tavares da Silva, com a versão presencial realizada na Capela 
do Colégio da Trindade.
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26 A 28 MAIO 2022
COLÓQUIO «JUSTICE AS TRANSLATION AND COUNTER-STORYTELLING»

Iniciativa  conjunta do Instituto Jurídico, da ISLL (Italian Society for Law and Literature) e da ATFD (Asso-
ciação Portuguesa de Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Filosofia Social,  a secção portuguesa da 
IVR), o encontro integrou 19 comunicações distribuídas por 7 workshops (resposta à call) e 10 lectures 
(estas confiadas a François Ost, Carla Faralli, Manuel Atienza, Alessandro Serpe, Joana Aguiar e Silva, 
Fernanda Palma, Alberto Vespaziani, Maria Paola Mittica, Yvette Russel e Jeanne Gaakeer) . O Professor 
James Boyd White, creditado por fundar o movimento «Direito e Literatura», fez uma intervenção espe-
cial (à distância) na abertura dos trabalhos. O livro de resumos pode ser consultado em https://www.
uc.pt/site/assets/files/508770/24_05_2022justice_as_translation_book_of_abstracts.pdf
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1 JUNHO 2022
VIII ENCONTRO DE INVESTIGADORES DOUTORANDOS DA ÁREA «O DIREITO E O TEMPO»

Em 2022, o tradicional encontro foi realizado de forma híbrida, com a conferência de abertura proferida 
pelo Professor Fábio Cardoso Machado, doutor em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra. O evento contou ainda com as comunicações dos doutorandos Plínio Oliveira, 
Marcelo Grillo, Isabela Nascimento, José Alberto Júnior, Alma Paniagua, Ildo Fucs e Alessandra Monteiro.

2 JUNHO 2022
ENCONTRO INTERNACIONAL «CHALLENGES TO HOUSING LAW: AFFORDABLE HOUSING»

O evento hídrido organizado pela Doutora Dulce Lopes foi realizado a partir do Colégio da Trindade, 
com a participação de especialistas internacionais em direito urbanístico.
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3 JUNHO 2022
CONGRESSO LUSO-ESPANHOL: A TRANSPOSIÇÃO DA DIRETIVA 2019/1023

O congresso organizado conjuntamente pelo Doutor Alexandre Soveral Martins e o Doutor Carlos Gó-
mez Asensio teve a abertura realizada pelo vice-reitor da Universidade de Coimbra, Doutor João Nuno 
Calvão da Silva, o direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Doutor Jónatas Machado 
e o presidente do Instituto Jurídico, Doutor José Manuel Aroso Linhares. Os principais debates giraram 
em torno da harmonização do direito da insolvência na Europa com foco particular na situação de Por-
tugal e da Espanha. O encerramento foi realizado pela Doutora Maria João Antunes, coordenadora da 
área Risco, Transparência e Litigiosidade do Instituto Jurídico.

3 E 4 JUNHO 2022
JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS «OS INSTRUMENTOS DA BOA ADMINISTRAÇÃO | LOS INSTRUMEN-
TOS DEL BUEN GOBIERNO»

O evento realizado no Colégio da Trindade contou com a participação de professores da Universidade 
de Coimbra, Universidade de Granada, Universidade Aberta da Catalunya, Universidade de Cádiz, Uni-
versidade Autónoma de Barcelona e da Universidade Pontificia Camillas.
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4 JUNHO 2022
XII JORNADAS ATFD - LEGISLAÇÃO E JURISDIÇÃO:  
CONTINUIDADE(S) E DESCONTINUIDADE(S) DISCURSIVAS

O evento foi realizado na Capela do Colégio da Trindade. A abertura do Professor José de Sousa e Brito 
abordou o tema «Doutrina para julgar e doutrina para legislar». O livro de resumos pode ser consultado 
em https://www.uc.pt/site/assets/files/656442/jornadas_2022_livro_de_abstracts.pdf

4 JUNHO 2022
CONGRESSO DESENVOLVIMENTOS RECENTES DO DIREITO DO CONSUMIDOR

O congresso organizado pelo Centro de Direito do Consumo com coordenação científica do Doutor 
Paulo Mota Pinto e da Doutora Sandra Passinhas tratou temas atuais relacionados com os contratos 
de consumo.
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8 JUNHO 2022
DIREITO PENAL EUROPEU | EUROPEAN CRIMINAL LAW

Realizado no Colégio da Trindade, o evento foi organizado pelo Professor Pedro Caeiro. Na ocasião foi 
apresentada a obra European Criminal Law pelo autor, Professor Valsamis Mitisilegas, da Queen Mary 
University of London.

15 JUNHO 2022
INOVAÇÃO E ECOINOVACÃO JURÍDICA PARA A SUSTENTABILIDADE

O evento híbrido coordenado pela Doutora Alexandra Aragão ocorreu presencialmente na capela do 
Colégio da Trindade. Especialistas de Portugal, da França e do Brasil abordaram diferentes perspetivas 
da ecoinovação jurídica, incluindo a ligação com a Agenda 2030 e a relevância social do tema.
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22 JUNHO 2022
CONFERÊNCIA «OBSERVAR A TERRA A PARTIR DO ESPAÇO»

Com a coordenação científica da Doutora Alexandra Aragão, Doutora Ana Celeste Carvalho e Doutora 
Raquel Ferreira, a conferência explorou as possibilidades técnicas e a admissibilidade jurídica da utili-
zação de imagens de satélite para fins administrativos e judiciais. Realizada de forma híbrida, a confe-
rência foi transmitida a partir da Região Autónoma dos Açores.

28 JUNHO 2022
WEBINAR CONVERSAS SOBRE O ORÇAMENTO - REFLEXOS DO (IN)CUMPRIMENTO DAS NORMAS OR-
ÇAMENTAIS NO BRASIL E EM PORTUGAL

Organizado pela Doutora Matilde Lavouras, o webinar ofereceu a perspetiva comparativa do incumpri-
mento de normas orçamentais no Brasil e em Portugal.
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29 JUNHO 2022
III INTERNATIONAL RESEARCH TALKS

O Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra organizou as III INTERNATIONAL RESEARCH TALKS, no 
dia 29 de junho de 2022 na Sala dos Seminários do Colégio da Trindade com o objetivo de divulgar a 
investigação desenvolvida pelos pesquisadores convidados que visitam o Instituto Jurídico. Também 
transmitido remotamente, o evento contou com a participação de investigadores interessados nos te-
mas do evento e/ou no processo de pesquisa internacional.
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I. Vida interna do IJ

i. Projeto «Promoting non-discriminatory alternatives to imprisonment across Europe»: 
Ação de formação sobre penas e medidas alternativas à prisão
A ação de formação sobre penas e medidas alternativas à prisão decorreu nos dias 4 a 6 de maio 
na capela do Colégio da Trindade, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo 
como público alvo magistrados, técnicos de reinserção social, investigadores e profissionais da 
área da saúde mental. Participaram como oradores: Rob Allen (consultor independente em justiça 
penal e reinserção social), José de Almeida Brites (diretor da associação O Companheiro), William 
Themudo Gilman (Juiz Desembargador), Ana Cristina Neves e Jorge Monteiro (Chefes de Divisão da 
DGRSP), além da equipa de investigação do Instituto Jurídico, nomeadamente a Doutora Anabela 
Miranda Rodrigues, Doutora Maria João Antunes, Doutora Sónia Fidalgo, Doutora Inês Horta Pinto 
e Mestre Karla Ishiy.

Nesta ocasião, o lançamento do projeto-piloto em matéria de execução de penas e medidas não 
privativas da liberdade aplicadas a pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental foi 
apresentado por Maria João Antunes (FDUC), Miguel Xavier (Coordenador Nacional das Políticas 
de Saúde Mental) e Francisco Navalho (Subdiretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais). Mais 
informações sobre o projeto piloto podem ser obtidas em https://prialteur.pt/index.php/ativida-
de/projeto-piloto
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ii. Projeto «ECI»: Início dos trabalhos do segundo ano do projeto

Na semana entre 9 e 14 de maio, estudantes de Coimbra, Göttingen e Vigo juntaram-se aos par-
ticipantes locais na Alexandru Ioan Cuza University, em Iasi, na Roménia para o Intensive Course 
on ECI, que marca o início do segundo ano do projeto. O programa do evento contou com sessões 
plenárias sobre temas europeus, atividades de grupo e reuniões de trabalho da equipa de investi-
gação que coordena o projeto. O ECI: from A to Z entra, assim, no segundo ano de funcionamento 
e é liderado pela Doutora Dulce Lopes, através do Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra.

iii. IJ participa no Encontro Ciência 2022 organizado pela FCT

A Doutora Susana Aires de Sousa apresentou a comunicação "Inteligência Artificial e Crimina-
lidade Empresarial" no dia 17 de maio de 2022. Os pósteres «The Anti-corruption principle: a 
conceptual framework» e «O surgimento de ordens normativas privadas e o renascimento do 
Estado enquanto sujeito destinatário do imperativo tolerância», respetivamente da Mestre Nied-
ja Santos e da Mestre Luiza Barbosa, ambas investigadoras colaboradoras do IJ, foram apresen-
tados ao longo dos 3 dias do evento.
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iv. Conversas sobre Investigação e Ciência no Colégio da Trindade

As Conversas são eventos internos ao IJ, dedicadas ao debate sobre a investigação e a ciência rea-
lizadas no Colégio da Trindade no mês de julho com o objetivo de trocar ideias, partilhar expe-
riências sobre as políticas científicas nacionais e internacionais, bem como falar sobre concursos, 
oportunidades e ferramentas de investigação. Em 2022 serão tratados os temas «A Investigação 
em Direito em Inteligência Artificial» e «Financiamento de projetos 2023 no Cluster 2 do Hori-
zonte Europa – Análise de Oportunidades para o IJ».  A participação é restrita aos investigadores 
integrados, investigadores colaboradores e alunos de doutoramento.

vi. Submissão de projetos internacionais e nacionais

Verão com Ciência

O Instituto Jurídico submeteu uma proposta ao Concurso "Verão com Ciência", financiado pela 
FCT, com o objetivo de estimular a iniciação à atividade científica contribuindo assim para a pro-
moção da cultura científica e tecnológica e para a difusão e divulgação do conhecimento cien-
tífico e técnico junto dos estudantes de ensino superior. Em caso de aprovação, o IJ receberá 8 
bolsas de iniciação científica com a duração de 1 mês para serem utilizadas no mês de setembro.

Projetos na área ambiental

Foram aprovados, com participação do IJ, através da Doutora Ale-
xandra Aragão, os projetos “La Conectividad Ecologica: Instrumen-
tos y Propuestas para Evitar la Fragmentacion del Territorio” (PID-
2021-128884OB-I00), Proyectos de Generación de Conocimiento 2021, 
liderado pela Universidade CUNEF de Madrid; “Proyecto investigación 
IDP-UB 2022-2023 El papel de la ciudadania y de los jueces en la litiga-
ción climática”, no âmbito do Observatorio de Derecho Público IDP da 

Universidade de Barcelona. Já o projeto «Fair Nature: Transformative Solutions for All» apresen-
tado à Call HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05, apesar da pontuação máxima em excelên-
cia, ficou em lista de reserva.
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OPENMINDS

Liderada pela Doutora Alexandra Aragão, uma equipa do IJ participa da candidatura "OPENMINDS 
— How coastal citizen science and collaborative engagement can be a tool for public policies of 
territories in transition?" submetida à Agência Nacional Francesa, através de uma parceria com a 
Universidade da Bretanha Ocidental.
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I. Chamadas para Bolsas e 
Financiamentos
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. Concurso para Bolsas de Pós-Doutoramento Marie Skłodowska-Curie 2022

As Bolsas de Pós-Doutoramento MSCA destinam-se a investigadores(as) doutorados(as) que desejam 
realizar as atividades de investigação no estrangeiro, adquirir novas competências e desenvolver as 
suas carreiras. O atual programa atribui 257 milhões de euros e encerra no dia 14 de Setembro de 
2022. O IJ é uma das unidades de acolhimento a candidatos. 

Mais informações em https://www.uc.pt/iii/mariecurie-uc/candidaturas-mariecurie-uc/apply-to-ms-
ca-postdoctoral-fellowships-with-us-find-here-the-uc-research-center-for-you/
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iii. Willison Foundation Charitable Trust

O financiamento de até £4.000 está disponível para académicos baseados em qualquer país que re-
alizem investigação avançada sobre História do Livro, independentemente da nacionalidade, discipli-
na ou profissão.  O Willison Foundation Charitable Trust vê com bons olhos as propostas destinadas a 
desenvolver novas metodologias e abordagens, testes de prova de conceito, explorar novos tipos de 
recursos e projetos baseados em experimentação. Espera-se que os(as) destinatários(as) trabalhem 
para a publicação e/ou outras formas de divulgação. Os(as) candidatos(as) podem estar a realizar um 
doutoramento, pós-doutoramento ou trabalhos de investigação de nível equivalente, independente-
mente das qualificações formais e devem formalizar a candidatura até o dia 30 de setembro de 2022 
(17:00 GMT). A bolsa não financia despesas gerais institucionais (overheads). Os recursos devem ser 
gastos integralmente em investigação e o remanescente não gasto deve ser devolvido ao Trust na 
conclusão da investigação.

Para mais informações: https://willisoncharitabletrust.org/applications/guidance-for-applicants/

iv. Fundação MAPFRE

O concurso pretende financiar projetos de investigação relacionados com a pro-
moção de saúde (30 000€) com deadline a 11 de Outubro de 2022. No total serão 
aprovados 10 projetos. Podem ser contemplados os seguintes temas: estratégias 
e educação para a mudança de hábitos: prevenção da obesidade; fomento da ati-
vidade física; e, bem estar emocional; educação em manobras de emergência para 
a população em geral; avaliação dos danos corporais; gestão da saúde: qualidade 
clínica e segurança; e, longevidade e qualidade de vida.

Para mais informações: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.
fundacionmapfre.org%2Fmedia%2Fpremios-ayudas%2Finvestigacion-ignacio-larramendi%2Fplan-
tilla-memoria-explicativa-larramendi-2022-es.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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II. Chamadas para  
Comunicações e Publicações
i. Workshop: «The evolution of Post-Democracy»

O workshop pretende estabelecer uma discussão interdisciplinar – entre 
filosofia política, teoria política, filosofia do direito, teoria do direito, dog-
mática jurídica, filosofia, sociologia, história, teoria da cultura, e outras 
– sobre o estado atual e o desenvolvimento futuro das teorias da demo-
cracia e dos regimes democráticos. Os temas principais são: a evolução 
das críticas à democracia; a evolução dos modelos alternativos de política 
e de elaboração de políticas; a evolução das normas constitucionais para 
além da democracia convencional; a evolução da democracia em direção 
ao experimentalismo democrático; e a evolução da cultura política. Po-
derão ser enviados resumos de propostas de comunicação (até 300 pala-
vras) até 31 de Julho de 2022 para Ana Margarida Gaudêncio (anagaude@
fd.uc.pt) e Veith Selk (selk@pg.tu-darmstadt.de). As decisões de partici-
pação serão tomadas até meados de Agosto. O workshop é organizado 

conjuntamente por Ana Margarida Gaudêncio (Instituto Jurídico), Luís Meneses do Vale (Instituto 
Jurídico), e Veith Selk (Institute of Political Science, Universidade Técnica de Darmstadt, Alemanha).

Para mais informações: https://ucpages.uc.pt/site/assets/files/661130/cfp_the_evolution_of_post-
-democracy.pdf

ii. Católica Law Review

A revista recebe submissões 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 pro-
cesso de revisão pelos pares (peer review).

Para mais informações: https://revistas.ucp.pt/index.php/catolicalawre-
view/announcement
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iii. Ius Commune Conference Maastricht: Ius Commune in the Making:

Innovation in the History of Law

A conferência que ocorrerá em Maastricht nos dias 24 e 25 de novembro 
visa discutir como o conceito (prático) de inovação se relaciona com as con-
ceituações do direito. Desafios contemporâneos como declínio ecológico, 
energia e escassez de matérias-primas exigem inovação nos níveis técnico e 
científico, bem como nos níveis normativos do direito. Inovações técnicas e 
científicas como a robótica também exigem a inovação no direito. Resumos 
de até 400 palavras devem ser enviados para Agustín Parise (agustin.pari-
se@maastrichtuniversity.nl) até 15 de julho de 2022. 

Para mais informações: https://www.iuscommune.eu/html/announce-
ments/2022/Call_for_papers_workshop_Ius_Commune_in_the_making.pdf

  

iv. 6th Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law

A conferência será realizada pelo Departamento de Negócios e Direito Tributário do Instituto Max 
Planck de Direito Tributário e Finanças Públicas em 10 a 11 de outubro de 2022 em Munique. O evento 
será uma plataforma para apresentação e discussão dos projetos de investigação com pares de toda 
a Europa, fomentando o intercâmbio académico pan-europeu de ideias. Resumos de até 500 palavras 
serão recebidos até 15 de julho de 2022 (postdoc-conference2022@tax.mpg.de). Os bolsistas cujas 
propostas forem selecionadas para apresentação serão notificados até 15 de agosto de 2022. 

Para mais informações: https://www.tax.mpg.de/en/events/details.html?tx_sfeventmgt_pieven-
t%5Bevent%5D=368&tx_sfeventmgt_pievent%5Baction%5D=detail&tx_sfeventmgt_pievent%5Bcon-
troller%5D=Event&cHash=ea7a77c3476e7535e83d1daf72b745a3
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v. Nordic perspectives on the international legal regulation of cyberspace

A conferência que será organizada pela Universidade de Copenhagen nos 
dias 28 e 29 de setembro de 2022 recebe resumos de até 400 palavras até o 
dia 1 de agosto de 2022 através dos emails astrid.kjeldgaard-pedersen@jur.
ku.dk and masc@fak.dk. Os investigadores que fizerem comunicações serão 
convidados a publicar os artigos em uma edição especial do Nordic Journal of 
International Law (sujeito a revisão por pares). São esperadas comunicações 
que abordem os atuais desafios jurídicos internacionais no domínio ciber-
nético em conflitos armados, bem como em tempos de paz, com prioridade 
para as questões de particular interesse dos Estados nórdicos, em especial 
(não exaustivamente): responsabilidade do Estado, atribuição, contramedi-
das, due diligence, ônus da prova, solução de conflitos, limites legais como o 
princípio da soberania e lei humanitária internacional.

Para mais informações: https://jura.ku.dk/icourts/calendar/2022/-nordic-perspectives-int-legal-re-
gulation-cyberspace/

vi. Journal of Law and Sustainable Development

O jornal indexado pela Scopus recebe artigos em base contínua. Os traba-
lhos devem versar sobre novas perspectivas teóricas que permitem maior 
compreensão sobre a interfase entre desenvolvimento sustentável e direito. 
A revista prioriza o desenvolvimento de novas teorias, o esclarecimento das 
teorias existentes e a identificação de novas questões de pesquisa. De modo 
específico, espera-se investigações ou ensaios que demonstrem a aplicação 
prática dos estudos do direito no campo do desenvolvimento sustentável.

Para mais informações: https://www.journalsdg.org/jlss/index

vii. Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal - REDPPC 

Estão abertas, em fluxo contínuo, as submissões de artigos a serem publi-
cados na Revista Eletrónica de Direito Penal e Política Criminal - REDPPC, 

A revista do Departamento de Ciências Criminais da Faculdade de Direito 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil recebe em fluxo contí-
nuo submissões de artigos dos que possuam o título de doutor ou com 
o doutoramento em curso. Os artigos devem ser inéditos e devem estar 
relacionados a temáticas de Direito Penal, Direito Processual Penal, Política 
Criminal ou Criminologia, e ser enviados através do portal da Revista.

Para mais informações: https://seer.ufrgs.br/redppc
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III. Chamadas para Projetos
i. Fundo de Relações Bilaterais – Portugal & Noruega - Parcerias para a Inovação -  
FBR Open Call#2  

O financiamento será disponibilizado para 
iniciativas bilaterais, em qualquer área es-
tratégica, que contribuam de forma clara 
para o fortalecimento das relações bila-
terais e sejam capazes de produzir resul-
tados 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 ati-
vidades potencialmente apoiadas: eventos de matchmaking; cooperação técnica e intercâmbio; 
estágios; capacitação e cursos intensivos; workshops e seminários; visitas de estudo; estudos e 
publicações; campanhas, exposições e material publicitário. A terceira fase do programa recebe 
candidaturas até ao dia 25 de novembro de 2022 às 12h00.

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 Concur-
sos e Prémios
i. Prémio Internacional de Investigação JUST-Side

A rede JUST-Side, que tem por objetivo promover a justiça territorial e sustentabilidade das polí-
ticas 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 
Internacional de Investigação JUST-Side. Os trabalhos podem ser fruto de elaboração própria de 
um ou mais autores, mesmo que já tenham sido submetidos a apreciaço formal em contexto aca-
démico ou noutro (por ex. junto de entidades financiadoras). Os trabalhos podem utilizar concei-
tos ou metodologias 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/eeb9e-
d_65f08960971b4f0db758f1ed983c7369.pdf

ii. 19.ª edição das Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência 

O concurso realizado através da parceria entre a FCT, a L’Oréal Portu-
gal e a Comissão Nacional da UNESCO recebe candidaturas até o dia 
16 de setembro de 2022. Podem candidatar-se a este prémio todas 
as doutoradas que tenham obtido o grau de doutoramento há menos 
de 5 anos até à data de abertura do concurso e que não completem, 
até ao final do ano em curso, mais de 35 anos. O prémio visa distin-
guir estudos avançados de investigação científica, a nível de pós-dou-
toramento, realizados em universidades ou outras instituições portu-
guesas de reconhecido mérito, no domínio das Ciências, Engenharias 
e Tecnologias para a Saúde ou para o Ambiente. Em cada edição, as 
Medalhas de Honra L’Oréal Portugal são atribuídas a quatro candida-
tas vencedoras e o prémio tem o valor unitário de 15 mil euros. A ava-
liação é efetuada por um júri constituído para o efeito, formado por 
cientistas de reconhecido mérito no domínio das áreas do concurso.

Para mais informações: https://www.fct.pt/apoios/premios/loreal/index.phtml.pt
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iii. 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 recebi-
das durante a vigência do atual Programa de Es-
tudos (2021-2023).

As temáticas prioritárias a explorar nos projetos adjudicados pela Fundação são definidas pre-
viamente 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 investigação nacionais e internacionais, selecionados através de um processo de 
candidaturas público e transparente, por forma a garantir o rigor e a independência da investi-
gação produzida.

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


