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2023. Estando as práticas dos centros de investigação (ou as situa-
ções institucionais que as conformam) submetidas a dinâmicas de 
antecipação implacáveis, bem pode dizer-se que os gonzos que es-
tremecem em Novembro (no Novembro que agora se abre…)  nos 
incitam já a viver (a viver por inteiro) em 2023.
A viver sob a promessa de uma travessia (para lá das portas)… e da 
provação, mas também da clarificação, que esta nos imporá? Parece 
inevitável.   O ano que se antecipa vai na verdade trazer-nos o inicio 
do processo de avaliação e, com este,  a exigência (sempre arriscada, 
quando não paradoxal) de, ao dialogar com o passado (e com um 
passado ainda não definitivamente concluído…), limitar programati-
camente o futuro (conformando-o com as intenções e os propósitos 
de decisões situadas e com a estratégia que as estabiliza). 
Sem esquecer que se trata também de viver invocando uma memó-
ria: os dez anos do Instituto Jurídico e a força (o entusiasmo) do seu 
momento fundador (2013). É este momento que urge celebrar (e este 
entusiasmo que importa reinventar)… e para o fazer, dirijo-me, na 
pessoa do Senhor Doutor Rui Moura Ramos, a todos aqueles que o 
tornaram possível. Que esta memória nos possa inspirar, na sua lu-
minosa lição de tenacidade e entrega. No caminho difícil que aí vem, 
mais do que nunca precisamos de a ter como nossa fiel  companheira.  

 J. M. Aroso Linhares 
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I. Últimos eventos do IJ
CAFÉ COM DEBATE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E RESPONSABILIDADE: 
PANORAMA JURÍDICO E TÉCNICO ATUAL 

Realizou-se no dia 21 de setembro de 2022 a primeira sessão do "Café 
com Debate. Inteligência Artificial e Responsabilidade: panorama jurí-
dico e técnico atual". O evento contou com a presença de um público 
formado por juristas e alunos de Direito em diferentes ciclos de estu-
do. A participação do público foi incentivada num ambiente de infor-
malidade, tendo tido o café um papel fundamental para aproximar as 
pessoas e estimular as interações.

CONGRESSO INTERNACIONAL «A REVOLUÇÃO DE 1820 E A CONSTI-
TUIÇÃO DE 1822: 200 ANOS DO LIBERALISMO E DO CONSTITUCIONA-
LISMO EM PORTUGAL»

O evento realizado no Colégio da Trindade entre os dias 22 e 23 de 
setembro de 2022 promoveu reflexões à luz de uma tripla perspetiva 
– jurídica, histórica e filosófica – sobre um dos marcos mais significa-
tivos da História nacional, com raízes e repercussões noutro(s) tem-
po(s) e espaço(s). A programação incluiu temáticas como 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 pri-
meiras Cortes Constituintes, a Revolução de 1820 e o constitucionalis-
mo monárquico português, o constitucionalismo vintista e a Consti-
tuição de 1822, o constitucionalismo português e outros movimentos 
constitucionais, a revolução e contrarrevolução. 

CAFÉ COM DEBATE. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E RESPONSABILIDADE: 
FINAI – FINTECH AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCE

O evento multidisciplinar foi realizado a partir das 14:00 do dia 28 de 
setembro de 2022 no Instituto Pedro Nunes (IPN), com o título “FinAI – 
Fintech and Artificial Intelligence in Finance” desenvolvido pelo Centro 
de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC).

DIA MUNDIAL DAS CIDADES: DIREITO DE CIDADANIA E CULTURA (EM 
PARCERIA COM INVESTIGADORES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TEC-
NOLOGIA, COLÉGIO DAS ARTES E CES)

O Projeto “Dia Mundial das Cidades – Direito de Cidadania e Cultura”, 
promovido pelo Instituto Jurídico e pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra, foi formalmente apresentado no Colégio da 
Trindade, no dia 30 de setembro de 2022. Este evento contou com 
a presença da equipa do projeto, professores do 3º Ciclo do Ensino 
Básico e do Secundário de Coimbra e ainda com José Carlos Mota, Pro-
fessor no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território 
da Universidade de Aveiro. O projeto envolverá a participação das es-
colas 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 é composta pela Dra. Cristina Perestrelo e pelos 
Senhores Doutores Fernanda Paula Oliveira e Fernando Borges.
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DESAFIOS DO ESTADO FISCAL

O evento foi realizado nos dias 29 e 30 
de setembro no Colégio da Trindade pela 
comissão organizadora composta pelos 
Doutores José Casalta Nabais, Jónatas 
Machado, Matilde Lavouras, João Pedro 
Rodrigues e Dras. Marta Costa Santos, 
Natália Moreno e Joana Neto. Os orado-
res realizaram apresentações e debates 
em torno de três temas centrais: (1) Revi-
sitação e novas tendências dos princípios 
fundamentais do direito tributário, (2) 
Desafios à relação jurídica tributária e (3) 
Desafios à justiça tributária.

THE EVOLUTION OF POST-DEMOCRACY

O workshop foi realizado entre os dias 20 e 21 de outubro, contando 
com comunicações dos oradores convidados e daqueles que parti-
ciparam da call for papers. O evento científico estabeleceu o deba-
te interdisciplinar – entre filosofia política, teoria política, filosofia 
do direito, teoria do direito, dogmática jurídica, filosofia, sociolo-
gia, história, teoria da cultura, e outras – sobre o estado atual e o 
desenvolvimento futuro das teorias da democracia e dos regimes 
democráticos. O comité organizador foi composto pelos Doutores 
Ana Margarida Gaudêncio (IJ), Luís Meneses do Vale (IJ), e Veith Selk 
(Institute of Political Science, Universidade Técnica de Darmstadt, 
Alemanha).

EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: PILARES PARA A NOSSA AGEN-
DA COMUM

O debate online foi realizado no dia 10 de outubro com o objetivo de promover 
um novo modelo de interação académica interdisciplina, contribuir com a melho-
ria da conceção, organização e utilidade de eventos científicos interdisciplinares. 
O tema amplo já expressava o objetivo de permitir que investigadores de quais-
quer áreas científicas pudessem participar ativamente. O modelo de 'debate in-
vertido' começou com a intervenção dos destinatários principais da sessão - os 
debatedores - que identificaram a sua área de pesquisa académica. Com essa 
informação, seguiram-se as sucessivas intervenções e as reações mútuas dos 
oradores, bem como breves perguntas-respostas. O debate foi concluído com 
a partilha de opiniões, sugestões de melhoria e outros contributos. Com isso, 
foi reforçada a riqueza das interações académicas, o que fortalece o potencial 
dos debates científicos interdisciplinares sobre temas vastos e complexos para o 
público mais direto - os atuais investigadores académicos - e indiretamente, para 
toda a sociedade.
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I. Vida interna do IJ

i. Verão com Ciência no IJ 2022: Mesa-Redonda sobre o percurso académico 

A mesa-redonda sobre o per-
curso académico com bolseiros, 
alunos de doutoramento e in-
vestigadores colaboradores do 
Instituto Jurídico, no âmbito do 
Verão com Ciência no IJ 2022 foi 
realizada no dia 8 de setembro 
de 2002, encerrando a primeira 
semana do projeto «Verão com 

Ciência no IJ 2022». Durante este período, foram os seguintes os temas trabalhados com os bolsei-
ros de iniciação científica: metodologias de investigação em Direito, abordagens transdisciplinares 
exigidas pela investigação, publicações científicas, ciência aberta e investigação responsável, siste-
ma científico e tecnológico nacional e europeu. Após o programa inicial e durante todo o mês de 
setembro, os bolseiros participaram de projetos do IJ.

ii. Open Workshops: «MediMARE · Mediation in Maritime Disputes»

No workshop online, realizado no dia 19 de setembro, a partir das 
8:00, a Doutora Dulce Lopes, coordenadora do MediMARE realizou 
uma apresentação sobre o projeto. Na sequência, Pernille Haukas 
apresentou a pesquisa «Why Presidente George W. Bush wanted ra-
tification of the UNICLOS: The United States position related to the 
United Nations Law of the Sea» desenvolvida no âmbito das ciências 
políticas na Norwegian University of Science and Technology. 

Já no workshop online realizado online no dia 24 de outubro, a partir 
das 9:00, além dos avanços do projeto apresentados pela Doutora 
Dulce Lopes e das questões de comunicação científica discutidas pelo 
Doutor Fernando Borges, foi realizada a apresentação «Solving Mari-
time Disputes: Mediation as the preferred method» pela bolseira de 
investigação do Projeto MediMARE, a Dra. Roberta Donato.
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iii. Noite Europeia dos Investigadores

No dia 30 de setembro de 2022, sexta-feira, o IJ participou da Noite Europeia dos Investigadores, 
realizada na Baixa de Coimbra das 17:00 à meia noite. Na ocasião, o IJ apresentou a atividade «Há 
escape da ciência?», um jogo composto por pistas que levam os participantes a desvendar os cami-
nhos da ciência aberta, bem como o jogo online «Raiders of the Lost European Citizens' Initiative», 
disponível em https://eci-az.eu/game/

iv. Projeto «Promoting non-discriminatory alternatives to imprisonment across Europe»

As conclusões do estudo comparado sobre penas e medidas não priva-
tivas de liberdade nos Estados-Membros da União Europeia, elaborado 
no âmbito do projeto "Promoting non-discriminatory alternatives to im-
prisonment across Europe", foram apresentadas pelas Doutoras Anabe-
la Miranda Rodrigues (UC) e Tanja Dejanova (PRI), no "5th World Con-
gress on Probation and Parole", no dia 30 de setembro de 2022, em 
Ottawa, Canadá.

v. Projeto ECI: From A to Z | 2º Model ECI

Na semana de 11 a 15 de 
outubro teve lugar o 2º Mo-
del ECI na Universidade de 
Göttingen. O projeto visa 
contribuir para o desenvol-
vimento de competências 
hard e soft skills relaciona-
das com a União Europeia 
nos sistemas de ensino su-
perior. Durante a semana, 
os tutores, professores e 

participantes das universidades de Coimbra, Iasi, Vigo e Göttingen trabalharam em conjunto para a 
formação de iniciativas conjuntas que visam fortalecer os sistemas democráticos europeus. Isto foi 
feito através da simulação do processo de submissão de uma Iniciativa de Cidadania Europeia, na 
audição pública com o Parlamento Europeu e na reunião com a Comissão Europeia.  
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vi. Participação no FIC.A OEIRAS: Festival Internacional de Ciências 

No domingo, dia 16 de outubro, o IJ marcou presença no FIC.A – Festival Internacional de Ciência, 
em Oeiras, com diversas atividades lúdicas de comunicação de ciência dirigidas a jovens, adultos 
e famílias. Essas atividades têm por objetivo sensibilizar para temáticas em estudo no IJ, como 
os fogos florestais, a violência doméstica, o acesso aberto da ciência e a inteligência artificial, 
abordando ainda a temática do acesso aberto da ciência.

   

vii. Participação na «Futuros: Mostra Tecnológica da Floresta» 

O Instituto Jurídico esteve presente na "Futuros: Mostra Tecnológica da Floresta", no dia 19 de 
outubro, em Cantanhede. Representado pelos investigadores Doutores Fernando Borges e Ka-
roline Vitali, o IJ apresentou o trabalho desenvolvido no âmbito da investigação sobre florestas. 
Atualmente, a participar em 4 projetos em fase de execução (House Refuge, Interface Segura, 
Evacuar Floresta e FirEUrisk). Dentro da temática “Os Futuros da Bioeconomia Circular de base 
Florestal”, o evento tinha como meta divulgar de novos produtos e tecnologias da floresta de 
todas as Instituições de Ensino Superior, Parques de Ciência e Tecnologia, e Centros de Interface 
Tecnológica da Região Centro, pelo grande potencial da região. Foram analisados “Modelos e 
Estratégias de Valorização do Conhecimento”, numa iniciativa que contemplou a interação entre 
empresas e investigadores e o primeiro think tank, momento de reflexão e literacia sobre o fu-
turo da bioeconomia circular de base florestal.
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viii. Projeto Direito à minha cidade

No dia 27 de outubro aconteceu, na Escola EB2,3 Rainha Santa 
Isabel, em Coimbra, a Primeira Conversa na Escola, «A arte como 
acontecimento da cidade», conduzida pelo Doutor Pedro Pousa-
da. O evento integra-se ao projeto «O direito à Minha Cidade» e 
contou com a participação de professores e alunos de escolas 
do 3º ciclo e secundárias de Coimbra.

No dia 31 de outubro celebra-se o Dia Mundial das Cidades. Para assi-
nalar a data, projeto Direito à minha cidade organizou uma visita guia-
da à Alta de Coimbra denominada «Caminhada pela Alta de Coimbra: 
(re)descobrir a minha cidade». A visita contou com a participação de 
professores e alunos de escolas do 3º ciclo e secundárias de Coimbra.

   

ix. Projetos aprovados: IJ colabora em projeto financiado pelo PRR 

O Instituto Jurídico faz parte da equipa UC no projeto “Porto Si-
nes | Agenda NEXUS” que foi vencedor nas Agendas Mobilizado-
ras do PRR. O NEXUS tem como objetivo promover a transição 
digital e ecológica do setor dos transportes e da logística através 
do desenvolvimento de 28 novos produtos e serviços com eleva-
do grau de inovação e diferenciação, em domínios como open 
data eIA – Inteligência Artificial aplicados às operações portuá-
rias, dos transportes e da logística, 5G, Cibersegurança, bem 
como modelos e algoritmos preditivos para a gestão dos recur-

sos energéticos. O IJ, através da investigadora Carla Barbosa, integra a equipa da UC liderada 
pela UC Business, que contribuirá para o enquadramento jurídico da criação de um Marketplace.
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II. Eventos Programados do IJ
7 NOVEMBRO 2022
AULA ABERTA «Alojamento local: análise comparada 
de aspetos urbanísticos, regulatórios e tributários»

No dia 7 de novembro, realizar-se-á uma aula aberta/
mesa redonda sobre “Alojamento local: análise com-
parada de aspetos urbanísticos, regulatórios e tribu-
tários”. Este evento terá lugar na Sala 9 da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra. A participação 
é livre. 

Para mais informações:·https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-ij/alojamento-local-analise-compara-
da-de-aspetos-urbanisticos-regulatorios-e-tributarios/

11 NOVEMBRO 2022
SEMINÁRIO «Novos Desenvolvimentos nos Seguros 
de Danos»

O evento híbrido, realizado a partir da Capela do Co-
légio da Trindade, será realizado entre as 10:00 e as 
18:00. Com renomados oradores, o evento tratará a te-
mática dos seguros de danos em perspetivas variadas, 
como o seguro obrigatório de responsabilidade civil 
automóvel, os seguros e incoterms 2020, os seguros e 
os condomínios, os seguros de responsabilidade civil 
profissional, dentre outros temas.

Para mais informações: https://www.uc.pt/fduc/ij/
agenda-ij/novos-desenvolvimentos-nos-seguros-de-
-dados/

17 NOVEMBRO 2022
COLÓQUIO/WORKSHOP «Migrações, direitos humanos e cidadania»

O colóquio/workshop integra o plano de trabalho do projeto exploratório «Mi-
grações, direitos humanos e cidadania». O evento consistirá na apresentação 
de comunicações por oradores convidados e por aqueles que responderam 
à call for papers. O objetivo do evento é analisar, discutir e propor soluções 
sobre o impacto da migração em diferentes contextos de cidadania, nas so-
ciedades complexas e heterogéneas de hoje. Apresenta-se, assim, como uma 
das possíveis concretizações de medidas a implementar para a prossecução 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU, 
discutindo os sentidos e conteúdos das noções de condições essenciais de 
convivência e subsistência sustentável, tendo especificamente em vista a im-
plementação do objetivo 16 – paz, justiça e instituições eficazes. A comissão 
científica é composta pela Doutora Ana Margarida Gaudêncio (IJ/FDUC) e pela 
Doutora Clara Cruz Santos (Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social 
– CLISSIS - Universidade Lusíada; Observatório da Cidadania e Intervenção So-
cial - Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra – OCIS- FPCEUC).

Para mais informações: https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-ij/migracoes-direi-
tos-humanos-e-cidadania/
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21 E 24 NOVEMBRO 2022
JORNADAS «Poderá a ciência com ética salvar o mundo?»
O objetivo destas Jornadas, que serão realizadas em formato 
híbrido a partir do Colégio da Trindade, sempre das 8:00 às 
17:00,  é discutir o papel, métodos e limites éticos da diplo-
macia científica e tecnológica no sentido mais amplo: os pro-
cessos de produção de conhecimento científico justificados 
por ambições de influência política, cultural, geoestratégica 
ou económica; os processos de ocultação ou transparência 
de experiências ou descobertas científicas; os processos de 
divulgação ativa de ciência e tecnologia sob a forma de parce-
rias, transferências de tecnologia, ajuda humanitária, etc. Os 

desafios éticos e os objetivos jurídicos são o tema principal, porque a diplomacia científica e tec-
nológica visa responder a exigências de justiça na redução das desigualdades sociais e ambien-
tais num contexto internacional através do progresso científico e tecnológico. A coordenação 
científica do evento está sob a responsabilidade da Doutora Alexandra Aragão, a Doutora Isabel 
Freitas Valente, o Doutor Philippe Billet. Propostas de comunicação com resumos de até 500 
palavras e 5 palavras-chave serão recebidas até o dia 12 de novembro de 2022 através do email 
diplomaciacientifica2022@gmail.com

Para mais informações: https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-ij/diplomacia-de-sustentabilidade/

29 E 30 NOVEMBRO 2022
IV Congresso JUSTSide

O evento híbrido tem par-
ticipação livre e terá parte 
presencial na Faculdade de 
Direito da Universidade de 
Coimbra. Os debates sobre as 
oportunidades, êxitos e desa-

fios da justiça territorial para o desenvolvimento sustentável contará com oradores de Portugal, 
Brasil, Cuba, Chile, Costa Rica, Colômbia, México, Uruguai, Argentina e Espanha.

Para mais informações: https://www.uc.pt/fduc/ij/agenda-ij/iv-congresso-justside/ 

16 DEZEMBRO 2022
V DEBATE FLORESAS E LEGISLAÇÃO: Incêndios, Proteção 
Ambiental e Alterações Climáticas

No dia 16 de dezembro, no auditório de Vila Nova de Paiva, 
terá lugar o V Debate Florestas e Legislação: Incêndios, Prote-
ção Ambiental e Alterações Climáticas.

Para mais informações: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeagAeQd6Aa2gGdWpqe-p426LkkKqgvaKxJKvhBFPJE-
JN2Inw/viewform
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I. Chamadas para Bolsas, 
Financiamentos e Prémios
i. European Research Council (ERC) / European Commission

Está aberta até 02/02/2023 a call ERC Consolidator Grant 2023 (ERC-
-2023-CoG). A atividade fundamental do ERC é fornecer financiamento atra-
tivo e de longo prazo para apoiar investigadores/as de excelência e as suas 
equipas para investigação de alto risco / alto ganho que promovam um 
avanço no conhecimento em qualquer domínio científico. A call é dirigida 
aos investigadores/as: (1) em fase de consolidação da sua equipa ou do seu 
programa de investigação independente, (2) com projetos de investigação 
de natureza inovadora, com ambição e provas de viabilidade e (3) 7 a 12 
anos após a data de defesa (Consulte a calculadora de elegibilidade neste 
link: https://enspire.science/erc-eligibility-window-calculator/). A UC oferece 

apoio às candidaturas dos seus investigadores no âmbito da ERC@UC, a UC propõe os seguintes recursos: 
(1) sessão online Masterclass Writing ERC-2023, com consultora externa, focada na redação da candidatura, 
(2) acompanhamento e revisão da candidatura e (3) articulação com a DAPI (dapi@uc.pt), NCP para as ERC 
Dr. Rui Munhá (Rui.Munha@fct.pt) e consultoras de apoio.

ii. Tackling climate and justice challenges with crowdsourcing solutions

A Caixa Research Health call recebe propostas de projetos de inves-
tigação em Biomedicina e Saúde até ao dia 15 de Novembro às 14.00 
(CET). O objetivo é financiar projetos que visem identificar e financiar 
as iniciativas mais promissoras de excelência e com maior potencial 
e impacto social.

Para mais informações: https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-caixaresearch-investigacion-salud 

iii. Projetos de Investigação IFAS Recherche

O IFAS Recherche financia anualmente cerca de trinta projetos de investi-
gação de mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e investigadores 
nas áreas ligadas às ciências humanas e sociais, individuais ou coletivos 
(trabalho de campo, inquéritos, visitas a arquivos e bibliotecas, organiza-
ção de eventos científicos, etc.). O financiamento é de 500 a 1500 euros. 
Os projetos devem situar-se na área geográfica coberta pela IFAS- Recher-

che: Angola, Botswana, Congo, República Democrática do Congo, Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambi-
que, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Zimbabué.   

iv. 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 rea-
lizar-se em Portugal e/ou na Noruega ou em qualquer outro ter-

ritório do Espaço Económico Europeu que, numa perspetiva bilateral, possa ter interesse para os par-
ceiros 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, 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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v. 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 caráter conjunto e 
aberto a todas as prioridades de investimento dos eixos 1, 2, 3 e 4 do Pro-
grama POCTEP 2014-2020, centra-se principalmente em aproveitar os êxi-
tos do programa e capitalizar os resultados dos projetos finalizados au-

mentando 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 resul-
tados de projetos finalizados entender-se-á a realização de novas ações a partir dos resultados de 
um ou vários projetos que impliquem a identificação de boas práticas e, com base nessa identifica-
ção, a sua transferência para outros âmbitos, melhoria dos próprios resultados, diversificação de 
produtos, entre outras. Os beneficiários destas ações devem ser entidades beneficiárias de projetos 
aprovados de acordo com os requisitos indicados no ponto 5 destas bases. O prazo de candidatura 
considera o calendário para a apresentação das propostas, a tomada de decisão pelos Comités Ter-
ritoriais e pelo Comité de Gestão será efetuada 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€.

vi. Programa de Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos

A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) está a receber candida-
turas 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 inves-
tigação 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

vii. Programa de mobilidade FMSH para docentes e investigadores/as avançados/as - Ciências 
Sociais e Humanas - França - 2023

A Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) financiará visitas de trabalho 
em França (4-6 semanas), nomeadamente para estudos de campo, investigação 
bibliográfica e trabalho de arquivo. O prazo de candidatura é 21 de Novembro 
de 2022. São candidatos/as elegíveis professores/as e investigadores/as em fase 
de carreira média ou avançada, com doutoramento (ou equivalente), e a traba-

lhar em instituições de ensino superior e investigação fora de França. Os/as candidatos/as devem ter 
menos de 65 anos de idade na altura da sua visita. É dada prioridade aos projetos que requerem tra-
balho de campo (inquéritos, trabalho em bibliotecas ou arquivos, etc.) em França. Qualquer pedido 
com o objetivo exclusivo de escrever um artigo ou um livro não será considerado. O financiamento 
consiste num subsídio mensal de 3.400 euros que é concedido para apoiar as despesas de viagem e 
de estadia. Além disso, a FMSH fornece apoio logístico, tal como ajuda com pedidos de vistos.

Para mais informações: https://www.fmsh.fr/en/our-work/call-applications-dea-programme-2nd-
-call-2023
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viii. Swiss Government Excellence Scholarships

O Governo da Suíça concederá bolsas destinadas 
à realização de estágios de investigação, de douto-
ramento, de pós-doutoramento, em todas as áre-
as científicas, e artísticos com início no ano letivo 
2023/2024, a tempo integral, em instituições de en-
sino superior públicas suíças.

Para mais informações: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-
-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html
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II. Chamadas para  
Comunicações e Publicações
i. Poderá a ciência com ética salvar o mundo? A Importância da ciência com consciência para os 
ODS e a diplomacia científica e tecnológica

Está aberta a chamada para a apresentação de trabalhos para o 
evento "Diplomacia de Sustentabilidade", que terá lugar entre os 
dias 21 e 24 de novembro. Os resumos até 500 palavras e 5 pala-
vras-chave poderão ser enviados até ao dia 12 de Novembro de 
2022 em língua portuguesa ou inglesa para o e-mail diplomacia-
cientifica2022@gmail.com

Chamada completa disponível em português: https://ucpages.
uc.pt/…/diplomacia_de_sustentabilidade_call…

Em inglês: https://www.uc.pt/…/call_for_papers_diplomacia_e_sus-
tentabi…

ii.  Technopolitics: charting the unknown

O evento a ser realizado nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2023, que visa promover 
um diálogo transdisciplinar, com contribuições de todo o espectro do saber 
académico, sobretudo com foco em temas como tecnologia, sustentabilidade 
e ecologia; tecnologia e guerras, tecnologia, democracia e medias; tecnologia e 
direito, entre outros, recebe submissões pelos emails constantinomar@gmail.
com ou nanosimbiotica@gmail.com até o dia 1 de dezembro de 2022.

Para mais informações: https://www.uc.pt/site/assets/files/780642/technopo-
litics_cfp.pdf

           

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

A 18ª Conferência Mundial de Direito do Consumidor da Associação Interna-
cional de Direito do Consumidor (IACL) acontecerá em Hamburgo, de 19 a 21 
de julho de 2023, na Rudolf Steiner Haus. O tema da conferência é «Desafios e 
questões não respondidas do direito do consumidor». Submissões de até 300 
palavras, acompanhadas de 5-7 palavras-chave serão recebidas até o dia 20 
de fevereiro de 2023.

Par mais informações: https://www.iff-hamburg.de/veranstaltungen/18th-iacl-
-conference-2023/

 

v. The Legal Semiotics of the Digital Face 

O International Journal for the Semiotics of Law recebe resumos de até 
500 palavras 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 Turim, Itália) e Massimo Leone (Universidade de Turim, 
Itália; Universidade de Xangai, China; Universidade de Cambridge, Reino 
Unido; e Fundação Bruno Kessler, Trento, Itália). O prazo para envio dos 
trabalhos completos (com até 15.000 palavras) é 15 de agosto de 2023. 
Mais informações em: https://resource-cms.springernature.com/springer-
-cms/rest/v1/content/20248864/data/v1

 

vi. 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

 

 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
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xiii. Journal of Law and Sustainable Development

O jornal indexado pela Scopus recebe artigos em base contínua. Os traba-
lhos devem versar sobre novas perspetivas 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

 

xiv. 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 que estejam 
cursando o doutoramento. Os artigos devem ser inéditos e devem estar re-
lacionados a temáticas de Direito Penal, Direito Processual Penal, Política Cri-
minal ou Criminologia, e ser enviados através do portal da Revista. Para mais 
informações: https://seer.ufrgs.br/redppc
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CONHEÇA OS PROJETOS DO IJ
O plano de trabalho do IJ está assente na reflexão sobre soluções jurídicas para problemas 
contemporâneos. Como unidade de investigação, estabelece uma ponte entre a comunidade 
académica jurídica da UC e a sociedade através dos diversos projetos de investigação que de-
senvolve. Em cada edição da Newsletter do IJ serão apresentados projetos do IJ. Informações 
completas e detalhadas sobre todos os projetos do IJ podem ser consultadas em https://ucpa-
ges.uc.pt/fduc/ij/projetos-de-investigacao/.

I. EU-ADAPT: ADAPTATION OF RIGHTS IN REM IN CROSS-BORDER 
SUCCESSION WITHIN EU
Coordenador no IJ/FDUC: Doutor Afonso Patrão
Prazo: 2021 a 2022
Orçamento: 226.892 €
Entidade financiadora: Comissão Europeia - Programa JUST Grants (H2020)
Consórcio: Universidades de Coimbra, Valência, Génova, Turku e Heidelberg
Objetivo: simplificar o processo de sucessão transfronteiriça sempre que a lei aplicável ao con-
junto da sucessão conferir um direito in rem sobre bens imóveis desconhecidos pela legislação 
do Estado-Membro em que esse direito é invocado. 

II. ECI: FROM A TO Z – EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE, A TOOL 
FOR ENGAGEMENT AND ACTIVE CITIZENSHIP
Coordenador no IJ/FDUC: Doutora Dulce Lopes
Prazo: 2021 a 2022
Entidade financiadora: Erasmus +
Parceiro colaborador: University of Luxembourg
Objetivo: contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades nos sistemas de 
ensino superior, sobretudo quanto ao engajamento cívico e a participação nas diversas esferas 
da vida pública. O projeto oferece especial atenção ao instrumento da iniciativa de cidadania 
europeia consagrado no Tratado da União Europeia e no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.
Site do projeto: https://eci-az.eu


