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Depois da pausa, que espero revigorante, a presente newsletter atri-
bui às chamadas para comunicações e publicações um protagonismo 
sem precedentes. Seja como for, o que aqui se apresenta é apenas 
a ponta do  iceberg de uma  rentrée verdadeiramente estimulante, 
que cada um dos investigadores do IJ estará seguramente em con-
dições de enriquecer, nas arenas especializadas que cultiva, acres-
centando (pelo menos) outras tantas chamadas possíveis…  O que 
me autoriza a autonomizar duas breves notas. A primeira nota para 
lembrar o que todos já sabemos: que os palcos de disseminação 
das actividades do IJ devem ser cada vez mais aqueles que as cha-
madas  missões out  e as publicações exteriores tornam possíveis 
-- com a contrapartida de os palcos internos deverem conceder 
um espaço cada vez maior a vozes externas  (não apenas aquelas 
que são garantidas pela dinâmica dos convites e das  missões in, 
mas também aquelas que vão sendo estimuladas por bem divul-
gadas calls)! A segunda nota para fazer um apelo, pedindo a todos 
os investigadores que correspondam por inteiro a estes “desafios”: 
o que significa decerto responder às chamadas (volto a dizer, a estas 
ou a outras!), mas também contribuir para a sua divulgação (desde 
logo partilhando informações  para as próximas newsletters). 

 J. M. Aroso Linhares 
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I. Últimos eventos do IJ
26 JULHO 2022
JORNADA INTERNACIONAL «DESAFIOS ATUAIS EM SAÚDE E RESPOSTAS 
JURÍDICAS

O evento, organizado pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra em parceria com o IJ, foi realizado no 
Colégio da Trindade com transmissão online. Foram desenvolvidos dois 
painéis: «Temas controversos de Direito Médico» e «O contexto sanitário 
e a gestão de recursos», sob a coordenação do comité científico composto 
pelos Doutores André Dias Pereira e Federico Arnau Moya.
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I. Vida interna do IJ

i. Conversas sobre Investigação e Ciência no Colégio da Trindade

No mês de julho o IJ promoveu duas sessões do ciclo Conversas 
sobre Investigação e Ciência no Colégio da Trindade”. O programa, 
iniciado em 2021, visa promover o debate sobre a investigação, 
promovendo a troca de ideias, partilha de experiências sobre as 
políticas científicas nacionais e internacionais, bem como compar-
tilhar informações sobre concursos, oportunidades e ferramen-
tas de investigação. No dia 19, em formato híbrido, foi debatido o 
tema «A Investigação em Direito em Inteligência Artificial». No dia 
25 foi tratado o tema  «Financiamento de projetos 2023 no Cluster 
2 do Horizonte Europa – Análise de Oportunidades para o IJ».  Os 
eventos contaram com a participação de investigadores integra-
dos, investigadores colaboradores e alunos de doutoramento.

ii. Exposição «O que se investiga na UC?» no Coimbra Shopping

O IJ participou do ciclo de exposições promovido pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar 
da Universidade de Coimbra entre os dias 8 a 21 de julho, no Coimbra Shopping. De acordo 
com Ana Margarida Simões Gaudêncio, membro do Conselho Coordenador do IJ, a participação 
do instituto mostra a "atividade científica em curso, desenvolvida em projetos, publicações e 
encontros científicos, nas diferentes vertentes temáticas do seu projeto estratégico. Estabele-
cendo, assim, contacto fundamental com a comunidade e dando a conhecer ao público em geral 
algumas das propostas de resolução jurídica de problemas práticos decorrentes dos principais 
desafios sociais do nosso tempo”.
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iii. Verão com Ciência

O projeto "Verão com Ciência", apresentado pelo IJ e aprovado para fi-
nanciamento pela FCT, oferece 8 bolsas de iniciação científica (€486,12) 
para alunos de licenciatura ou mestrado em Direito, Ciência Política, 
Sociologia, Ciências da Comunicação ou outras Ciências Sociais e Hu-
manas. O projeto, a ser realizado em setembro de 2022, tem o objetivo 
de estimular a iniciação à atividade científica contribuindo assim para a 
promoção da cultura científica e tecnológica e para a difusão e divulga-
ção do conhecimento científico e técnico junto dos estudantes de ensi-
no superior. 

iv. Participação no projeto «EVACUAR FLORESTA - Decisões e Planos de Evacuação em Cená-
rios de Incêndio Florestal»

O IJ participa do projeto «EVACUAR FLORESTA - Decisões e Planos de 
Evacuação em Cenários de Incêndio Florestal» liderado pela Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) 
e conta com a parceria da Escola Nacional de Bombeiros (ENB) e do 
Centro de Inovação e Competências da Floresta (SERQ). O projeto 
tem por objetivo principal criar um sistema de apoio à tomada de 
decisão para a proteção da comunidade em risco em caso de incên-
dio rural.

v. Projeto MediMARE na Conferência dos Oceanos em Lisboa

O IJ apresentou o projeto MediMARE na Conferência dos Oceanos Lisboa. O evento mundial 
decorreu entre os dias 27 de junho e 1 de julho e contou com a participação de 7000 represen-
tantes entre chefes de Estado, cientistas, ambientalistas e NGOs. O projeto MediMARE, liderado 
pelo IJ em parceria com a NOVA School of Science and Technology, o Instituto Politécnico de 
Lisboa e a NTNU Samfunnsforskning, tem por objetivo dar visibilidade à mediação como ferra-
menta de pacificação e debater as boas práticas e competências que podem contribuir para a 
formação do mediador especializado em litígios marítimos e qualificado para atuar a nível inter-
nacional e europeu.

Para mais informações: https://medimare.eu/about-the-project/
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vi. Projetos aprovados

a) ALICE - Air polLution: a stressor for environmental justICE

O projeto ALICE - Air polLution: a stressor for environmental justICE foi aprovado para financia-
mento pela FCT no âmbito do Concurso de Projetos de I&D em Todos os Domínios Científicos 
– 2022. O projeto é liderado pela Universidade de Aveiro e conta com a participação do IJ, tendo 
a Doutora Alexandra Aragão, como CO-IR do projeto.

b) Promoção da Cultura Científica 2022 – Universidade de Coimbra

Dentre os dez projetos selecionados no âmbito da iniciativa “Promoção da Cultura Científica 
2022”, organizado pela Universidade de Coimbra, dois contam com a participação do Instituto 
Jurídico: 

1. Café com debate. Inteligência Artificial e Responsabilidade: panorama jurídico e técnico atual 
(em parceria com ao CISUC e Departamento de Engenharia Informática).

A atividade proposta tem como foco será realizar um evento multidisciplinar para debater o 
panorama atual da regulação pública da inteligência artificial, bem como as suas perspetivas 
futuras de desenvolvimento e problemáticas associadas integrando diferentes stakeholders 
envolvidos no processo. Como forma de envolver os interessados nas discussões, serão or-
ganizados eventos na forma de “café com debate” com o tema “Responsabilidade e boas prá-
ticas no desenvolvimento e governação de sistemas de IA”, direcionados a desenvolvedores 
de sistemas de IA e operadores do direito. A equipa do IJ envolvida no projeto conta com José 
Ricardo Marcondes, Susana Aires de Sousa e Fernando Borges.

2. Dia Mundial das Cidades: Direito de Cidadania e Cultura (em parceria com investigado-
res da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Colégio das Artes e CES)

A partir deste primeiro evento sobre o Dia Mundial das Cidades, propõe-se criar uma ativida-
de anual que contribua para a projeção da imagem da Universidade de Coimbra e, simulta-
neamente, divulgue o conhecimento científico produzido nas temáticas urbanas. O envolvi-
mento da comunidade académica e a sua aproximação à comunidade da Região de Coimbra 
serão determinantes para a realização de um trabalho interdisciplinar, tendo o Direito como 
ponto de partida para estabelecer pontes com as restantes áreas. O projeto envolverá a 
participação das escolas num concurso artístico que terá uma componente de expressão 
artística e de reflexão sobre a cidade a partir de temas investigados na UC. A equipa do IJ en-
volvida no projeto conta com Cristina Perestrelo, Fernanda Paula Oliveira e Fernando Borges.
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II. Eventos Programados do IJ
21 E 28 SETEMBRO 2022
Café com Debate. Inteligência Artificial e Responsa-
bilidade: panorama jurídico e técnico atual
21 SETEMBRO 2022
14h00: Colégio da Trindade — programa voltado para 
Juristas
28 SETEMBRO 2022
14h00: Instituto Pedro Nunes (IPN) — programa volta-
do para empresas e incubadoras

 O evento multidisciplinar visa debater o panorama atual da regulação pública da inteligência ar-
tificial, bem como as suas perspetivas futuras de desenvolvimento e problemáticas associadas, 
integrando diferentes stakeholders do processo. A atividade comunicará os resultados de duas 
pesquisas científicas desenvolvidas no âmbito da UC: o projeto exploratório “Inteligência Artifi-
cial e Criminalidade Empresarial”, desenvolvido no Instituto Jurídico; e o projeto “FinAI – Fintech 
and Artificial Intelligence in Finance”, realizado no Centro de Informática e Sistemas da Universi-
dade de Coimbra (CISUC).

22 E 23 SETEMBRO 2022
CONGRESSO INTERNACIONAL 
«A Revolução de 1820 e a Constituição de 1822: 200 Anos 
do Liberalismo e do Constitucionalismo em Portugal»

O evento a ser realizado nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, 
das 9h às 20h 00m tem o propósito de refletir, à luz de uma 
tripla perspetiva – jurídica, histórica e filosófica – sobre um dos 
marcos mais significativos da História nacional, com raízes e 
repercussões noutro(s) tempo(s) e espaço(s). A programação 

irá privilegiar as linhas temáticas: a Revolução de 1820 e o pensamento jurídico, a Revolução 
de 1820 e o ensino do direito na Universidade de Coimbra, a participação do Brasil nas primei-
ras Cortes Constituintes, a Revolução de 1820 e o constitucionalismo monárquico português, o 
constitucionalismo vintista e a Constituição de 1822, o constitucionalismo português e outros 
movimentos constitucionais, a revolução e contrarrevolução.

Para mais informações: https://www.fd.uc.pt/200anosliberalismoconstitucionalismoportugal/

29 E 30 SETEMBRO 2022
Desafios do Estado Fiscal

O evento a ser realizado nos dias 29 e 30 de setembro, das 9h às 20h  
tem a programação dividida entre três principais painéis: (1) Revisitação 
e novas tendências dos princípios fundamentais do direito tributário, (2) 
Desafios à relação jurídica tributária e (3)Desafios à justiça tributária. En-
tre os oradores confirmados estão Adiano Di Pietro, Ana Paula Dourado, 
Cesar Garcia Novoa, Cidália Lopes, Gabriel Casado Ollero, Heleno Taveira 
Torres, João Sérgio Ribeiro, João Pedro Rodrigues, Jónatas Machado, José 
Casalta Nabais, Marciano Seabra de Godoi, Marie-Christine Esclassan, M. 
Matilde Lavouras, M.ª Odete de Oliveira, Nuno Villa-Lobos, Rui Barreira, 
Rui Duarte Morais, Suzana Tavares da Silva e Vasco Valdez. A Comissão 

organizadora é composta pelos Doutores José Casalta Nabais, Jónatas Machado, M. Matilde Lavou-
ras, João Pedro Rodrigues, Marta Costa Santos, Natália Moreno e Joana Neto.

Para mais informações e inscrições: https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-ij/desafios-para-o-estado-fiscal/
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30 SETEMBRO 2022
Dia Mundial das Cidades: Direito à Minha Cidade
No dia 30 de setembro, das 10h às 12h, o IJ e a FDUC promovem 
uma palestra aberta às escolas para apresentação do Projeto “Dia 
Mundial das Cidades – Direito de Cidadania e Cultura”. O objetivo é 
debater a temática das cidades do futuro – mais sustentáveis, inclu-
sivas e conservadoras do seu património – com alunos e professores 
do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Secundário. No âmbito do projeto 
será organizado com as escolas o concurso “Direito à minha Cidade”, 
que terá uma componente de expressão artística e de reflexão so-
bre a cidade a partir de temas investigados na UC e da perspetiva e 

imaginário dos jovens envolvidos.

Para mais informações: https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-ij/palestra-direito-a-minha-cidade/

20 E 21 OUTUBRO 2022
The Evolution of Post-Democracy

O colóquio/workshop acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro, das 9h às 18h. 
Serão realizadas comunicações por oradores convidados e por autores que 
participaram da call for papers. O evento científico pretende estabelecer uma 
discussão interdisciplinar – entre filosofia política, teoria política, filosofia do 
direito, teoria do direito, dogmática jurídica, filosofia, sociologia, história, teo-
ria da cultura, e outras – sobre o estado atual e o desenvolvimento futuro das 
teorias da democracia e dos regimes democráticos. Os temas principais são os 

seguintes:  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; a evolu-
ção da cultura política. O comitê organizador é composto pelos Doutores Ana Margarida Gau-
dêncio (IJ), Luís Meneses do Vale (IJ), e Veith Selk (Institute of Political Science, Universidade Téc-
nica de Darmstadt, Alemanha).

Para mais informações e inscrições: https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-ij/the-evolution-of-post-democracy/
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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 promoção 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 atividade física; e, bem estar emocional; educação em manobras de emer-
gência 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=ht-
tps%3A%2F%2Fwww.fundacionmapfre.org%2Fmedia%2Fpremios-ayudas%2Fin-
vestigacion-ignacio-larramendi%2Fplantilla-memoria-explicativa-larramendi-
-2022-es.docx&wdOrigin=BROWSELINK

v. Deutscher Akademischer Austauschdienst(DAAD)

Estão abertas as candidaturas concurso promovido pela FCT em 
conjunto com a Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
para intercâmbio de investigadores no âmbito de projetos comuns 
de investigação para o biénio 2023/2024. As propostas podem ser 
submetidas até 19 de setembro de 2022. O concurso é destinado 
ao financiamento da mobilidade de investigadores participantes 
nos projetos, nomeadamente despesas de viagem e estadia da 
equipa portuguesa na Alemanha (o montante previsto para cada 

projeto será no valor de 2000€/ano). A atribuição do subsídio para o 2º ano do projeto fica dependen-
te do envio e aprovação de um relatório técnico/financeiro, a enviar ao técnico que acompanha o 
programa, até ao final do mês de novembro de 2023.

Para mais informações: https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/daad/index.phtml.pt
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II. Chamadas para  
Comunicações e Publicações
i. Fifth International Legal Linguistics Workshop (ILLWS22) 

O workshop, co-organizado pela Austrian Association of Legal Linguistics (AALL) e pelo Departamen-
to de Estudos da Língua Africana da University of the Western Cape, África do Sul, será realizado on-
line no dia 10 de dezembro de 2022. O evento tem foco na linguística jurídica sob o tema «Linguística 
Jurídica ao redor do globo». As submissões devem ser enviadas até 1º de novembro de 2022 para os 
Doutores Daniel Green (daniel.greenwu.ac.at) e Zakeera Docrat (zakeera.dgmail.com).

ii.  Joint International Research Project in the Field of Gender Equity 

O projeto de pesquisa em epígrafe realizará uma conferência com duas etapas complementares 
com foco na equidade de gênero. A primeira, «Igualdade de gênero na academia» será realizada na 
Universidade de Haifa (Israel) em 9 de janeiro de 2023 e recebe submissões até 15 de outubro de 
2022 (decisões até 15 de novembro de 2022). A conferência se concentrará em análises empíricas 
e teóricas sobre equidade de gênero na academia, com o objetivo de objetivo promover a reflexão 
sobre a desigualdade histórica entre homens e mulheres. O segundo encontro acontecerá de 3 a 6 
de julho de 2023 na Universidade de Lille (França). Submissões serão recebidas até 15 de fevereiro 
de 2023 (decisões até 15 de março de 2023). Esta conferência explorará as causas, formas e cultu-
ras da violência de gênero na sociedade, incluindo análises sobre como a educação infantil, jogos 
e a arte promovem as diferenças/estereótipos/neutralidade de gênero. É um fórum para refletir 
sobre a crescente importância da tolerância, da diversidade e da aceitação mútua. As conferências 
resultarão em publicações internacionais. Mais informações em https://genderequity.haifa.ac.il/?pa-
ge_id=2864&lang=en

          

iii. 23rd International Roundtables for the Semiotics of Law (Global Semiotics and Everyday Legal 
Claims Intercultural Use of Law, Interreligious Dialogue and Translation Ethics) – IRSL 2023

O evento acontecerá de 24 a 27 de maio de 2023, na Pontificia Università 
Antonianum, Roma, Itália. A conferência reunirá semioticistas, antropólo-
gos, geógrafos e juristas, sobretudo das áreas civil, empresarial, interna-
cional, família e antropologia jurídica, entre outros.  O objetivo é debater 
de que forma a abordagem semiótica pode colaborar com os desafios ju-
rídicos atuais e transformar as práticas jurídicas em uma antecipação 
emancipatória e intercultural do direito emanada da própria sociedade. 
Resumos de até 300 palavras devem ser enviados até 6 de janeiro de 2023 
para os organizadores: Doutores Mario Ricca (mario.ricca@icloud.com) e 
Anne Wagner (valwagnerfr@yahoo.com). As decisões serão tomadas até 

20 de janeiro de 2023. Mais informações em https://resource-cms.springernature.com/springer-
-cms/rest/v1/content/20249488/data/v1. A versão em italiano está disponível em: https://resource-
-cms.springernature.com/springer cms/rest/v1/content/20249488/data/v1
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iv.  The Legal Semiotics of the Digital Face 

O International Journal for the Semiotics of Law recebe resumos de até 500 pa-
lavras até 15 de fevereiro de 2023 para o número especial «The Legal Semiotics 
of Digital Face», a ser publicado em outubro de 2023 com acesso aberto. Os 
editores convidados são os Professores Gabriele Marino (Universidade de Tu-
rim, Itália) e Massimo Leone (Universidade de Turim, Itália; Universidade de Xan-
gai, China; Universidade de Cambridge, Reino Unido; e Fundação Bruno Kessler, 
Trento, Itália). O prazo para envio dos trabalhos completos (com até 15.000 pa-
lavras) é 15 de agosto de 2023. Mais informações em: https://resource-cms.
springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/20248864/data/v1

 

v. Journal of Law and Public Policy: Fall Symposium on Constitutionalism

O Simpósio será realizado de forma híbrida em 18 de novembro de 2022 
na Faculdade de Direito da Universidade de St. Thomas. Propostas de até 
500 palavras podem contemplar aspetos do constitucionalismo. Os tópi-
cos esperados incluem: A história do pensamento constitucional; Funda-
mentos filosóficos do constitucionalismo; Congresso e autocontenção 
constitucional; A Suprema Corte e a autocontenção constitucional; Cons-
tituições e seu lugar na ordem internacional; e Constitucionalismo Com-
parado. As propostas devem ser enviadas ao Professor Charles Reid Jr., 
University of St. Thomas - School of Law (MN), através do email cjreid@
stthomas.edu. O prazo de submissão é 15 de setembro de 2022. As sub-

missões aprovadas serão publicadas no Journal of Law and Public Policy. Mais informações em 
https://www.stthomas.edu/law/life/journals/jlpp/

 

vi. Financial Restructuring Roundtable 

A Financial Restructuring Roundtable (antes denomina-
da West Coast Bankruptcy Roundtable) será realizada 
presencialmente em 6 de abril de 2023 na cidade de 
Nova York. O evento reunirá profissionais, juristas, aca-
démicos e profissionais do setor financeiro para discutir 

importantes questões relacionadas com a reestruturação financeira e o direito empresarial. As par-
ticipações são restritas aos convidados com submissões aprovadas. As propostas devem ser envia-
das até 1º de outubro de 2022; os convites serão encaminhados por e-mail até 1º de novembro. Os 
working papers devem ser distribuídos aos demais participantes até 10 de fevereiro de 2023. Propos-
tas, perguntas e preocupações podem ser enviadas para o Doutor Samir Parikh em spirikh@lclark.
edu. A Mesa Redonda é organizada pela University of Chicago Law School, USC Gould School of Law, 
Lewis & Clark Law School, Penn Restructuring Institute e a Sidley Austin, com a coordenação dos Dou-
tores Tony Casey, Samir Parikh, Robert Rasmussen e Michael Simkovic. Mais informações em https://
www.thefacultylounge.org/2022/08/financial-restructuring-roundtable-call-for-papers-.html

 

vii. Ukrainian Journal “Philosophy of Law and General Theory of Law”

A revista recebe artigos sobre os aspetos filosóficos e jurídicos da guerra russo-
-ucraniana para uma edição especial. Além disso, a revista recebe artigos em 
geral sobre questões relacionadas com o seu escopo. Dúvidas devem ser envia-
das ao editor-chefe, Doutor Sergiy Maximov (s_maximov@ukr.netNataliia) e/ou à 
Secretaria Executiva, Natalia Satokhina (nataliasatokhina@gmail.com). Mais in-
formações em http://phtl.nlu.edu.ua/announcement

 



d
es

afi
os

 IJ

newsletter ij | pag. 12

 viii Oxford Studies in Private Law Theory: volume III

O volume III do Oxford Studies in Private Law será editado 
pelos Doutores Paul Miller (Universidade de Notre Dame) e 
John Oberdiek (Rutgers University). Trata-se de uma série 
de volumes bianuais com artigos selecionados em torno da 

teoria do direito privado. A obra explora toda a gama de domínios e doutrinas do direito privado, 
nomeadamente contratos, propriedade, responsabilidade civil, direito fiduciário, a equidade, o en-
riquecimento sem causa e remédios jurídicos, com diversas abordagens metodológicas. As submis-
sões devem ter aproximadamente 12.000 palavras, incluindo notas de rodapé. O prazo para envio 
é 15 de janeiro de 2023. Submissões de acadêmicos juniores, mulheres e membros de outros gru-
pos minoritários são especialmente bem-vindas. Se as circunstâncias permitirem, todos os traba-
lhos aceitos serão apresentados em um workshop no Max Planck Institute for Comparative and In-
ternational Private Law em Hamburgo em data a ser confirmada em maio ou junho de 2023. O 
Programa em Direito Privado da Universidade de Notre Dame e o Instituto Max Planck cobrirão 
despesas de viagem e alojamento dos participantes com trabalhos aprovados. As submissões de-
vem ser enviadas tanto para o Doutor Paul Miller (paul.miller@nd.edu) quanto para o Doutor John 
Oberdiek (oberdiek@rutgers.edu). Mais informações em https://private-law-theory.org/?p=43427

 

ix. 19th International Conference on Artificial Intelligence and Law - ICAIL 2023

Desde 1987, a Conferência Internacional sobre Inteligência Artificial e Direito 
(ICAIL) é a principal conferência internacional sobre o estudo da Inteligência 
Artificial associada com o Direito. O evento é organizado a cada dois anos 
pela Associação Internacional de Inteligência Artificial e Direito (IAAIL) em 
cooperação com a Associação para o Avanço da Inteligência Artificial (AAAI). 
Os anais da conferência são publicados pela ACM. Em 2023, o ICAIL decorre-

rá entre 19 e 21 de junho em Braga, Portugal. Os organizadores recebem submissões de trabalhos 
em diferentes frentes, como demonstrações de tecnologia, propostas de workshops e eventos de 
tutoria. Mais informações em https://icail2023.di.uminho.pt/

 

x. Private International Law Conference: German Conference for Young Scholars in Private Inter-
national Law 2023

Nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023, a quarta German Con-
ference for Young Scholars in Private International Law será 
realizada na Universidade Sigmund Freud, em Viena. A confe-
rência procura explorar se e em que medida a deferência é um 

princípio difundido no direito internacional privado. Serão examinados métodos do direito interna-
cional privado, bem como as abordagens interdisciplinares para a justificação e implementação do 
referido princípio. As propostas devem ser enviadas até 12 de setembro de 2022 para ipr@sfu.ac.at. 
Os oradores são convidados a fazer uma apresentação de aproximadamente 20 minutos (em ale-
mão ou inglês). As contribuições escritas serão posteriormente publicadas em um volume com a 
Mohr Siebeck. Mais informações em https://jus.sfu.ac.at/en/research-law-faculty/private-internatio-
nal-law-conference/
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xi. Workshop Migrações, direitos humanos e cidadania

Está aberto o call for papers para o colóquio está aberto até dia 10 de 
outubro de 2022. Os resumos de até 300 palavras deverão ser enviados 
para mhrc@ij.uc.pt. A decisão sobre as participações será tomada até 
15 de outubro. Os idiomas de trabalho serão: inglês, português, espa-
nhol, francês e italiano. Os trabalhos selecionados e recebidos até 30 de 
Novembro serão publicados em livro. A organização pretende realizar o 
workshop em formato híbrido (presencial e online). O valor da inscrição 
para comunicações aceites é de 30€ (para profissionais) e 20€ (para estu-
dantes, incluindo doutorandos).

Para mais informações: https://www.uc.pt/fduc/ij/noticias/call-for-paper-
s-sobre-migracoes-direitos-humanos-e-cidadania-aberto/

xii. 18th Conference of the International Association of Consumer Law (IACL)

A International Association of Consumer Law recebe pro-
postas para participação na conferência até o dia 12 de 
setembro. Os abstracts de até 300 palavras devem ser 
submetidos através do email contact@iacl2023.com. A 
conferência será realizada no Rudolf Steiner Haus em 
Hamburgo, Alemanha. O objetivo desta conferência é 
reunir académicos, profissionais, representantes de or-
ganizações de consumidores, autoridades públicas e em-

presas de todo o mundo para que possam discutir questões relevantes para a proteção do consumi-
dor nos diversos sectores e a partir de perspetivas variadas. Além de publicar todos os trabalhos no 
website da conferência, os organizadores escolherão artigos para publicação em revistas.

Para mais informações: www.iacl2023.com

xiii. 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 direi-
to. A revista prioriza o desenvolvimento de novas teorias, o esclarecimen-
to 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
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xiv. Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal - REDPPC 

Estão abertas, em fluxo contínuo, as submissões de artigos a serem publica-
dos na Revista Eletrônica 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 contínuo 
submissões de artigos dos que possuam o título de doutor ou com o douto-
ramento em curso. Os artigos devem ser inéditos e devem estar relaciona-
dos 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

xv. Congresso do Instituto Brasileiro do Direito do Mar 

O Instituto Brasileiro de Direito do Mar recebe submissões 
para participação no IV Congresso do IBDMAR. O evento 
acontecerá em formato híbrido na Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. Artigos 
selecionados comporão o 6º volume do livro «Direitos do 
Mar: reflexões, tendências e perspectivas», pubicado pela 
Editora D’Plácido. Os artigos devem ser enviados até 30 de 
setembro de 2022 por meio do link: http://www.ibdmar.

org/formulario-de-envio-call-for-papers-chamada-de-artigos/
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II. Chamadas para Projetos
i. Fundo de Relações Bilaterais — Portugal & Noruega — Parcerias para a Inovação  
— FBR Open Call#2  

O financiamento será disponibilizado para inicia-
tivas bilaterais, em qualquer área estratégica, que 
contribuam de forma clara para o fortalecimento 
das relações bilaterais e sejam capazes de pro-
duzir resultados tangíveis. As iniciativas bilaterais 
podem realizar-se em Portugal e/ou na Noruega 
ou em qualquer outro território do Espaço Econó-

mico Europeu que, numa perspetiva bilateral, possa ter interesse para os parceiros portugueses e 
noruegueses. São exemplos de atividades potencialmente apoiadas: eventos de matchmaking; co-
operação 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/ 

 

ii. Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 (Sexta con-
vocatório de projetos: processo de seleção de ações de capitalização para projetos aprovados)

O objetivo específico deste processo de seleção, de ca-
ráter conjunto e aberto a todas as prioridades de inves-
timento dos eixos 1, 2, 3 e 4 do Programa POCTEP 2014-
2020, centra-se principalmente em aproveitar os êxitos 
do programa e capitalizar os resultados dos projetos 
finalizados aumentando o seu impacto transfronteiriço, 

promovendo também a abordagem das ações de cooperação de acordo com as temáticas previstas 
no POCTEP 2021-2027. Por capitalização de resultados de projetos finalizados entender-se-á a rea-
lização de novas ações a partir dos resultados de um ou vários projetos que impliquem a identifica-
ção de boas práticas e, com base nessa identificação, a sua transferência para outros âmbitos, me-
lhoria dos próprios resultados, diversificação de produtos, entre outras. Os beneficiários destas 
ações devem ser entidades beneficiárias de projetos aprovados de acordo com os requisitos indica-
dos no ponto 5 destas bases. O prazo de candidatura considera o calendário para a apresentação 
das propostas, a tomada de decisão pelos Comités Territoriais e pelo Comité de Gestão será efetu-
ada conforme o seguinte calendário: (1) Outubro de 2022: para as propostas apresentadas desde 
01/06/2022 a 30/09/2022; e (2) Fevereiro de 2023: para as propostas apresentadas desde 16/10/2022 
a 16/01/2023. O orçamento mínimo de 50.000,00€.
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IV. Chamadas para 
Concursos e Prémios
i. 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


