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I.!O!INSTITUTO!JURÍDICO!PORTUCALENSE.!GENERALIDADES!
I.1.!Missão!!
!
O!Instituto!Jurídico!Portucalense!(IJP),!unidade!de!investigação!e!de!desenvolvimento!
multidisciplinar!do!Departamento!de!Direito!da!Universidade!Portucalense,!foi!criado!
por! deliberação! do! Conselho! Científico! datada! de! 12! de! Dezembro! de! 2007! (reunião!
n.º! 11,! deliberação! n.º! 7)! e! resultou! da! reestruturação! e! reformulação! do! Instituto!
Jurídico!já!existente!desde!1987,!no!seio!do!qual!se!desenvolveram!todas!as!atividades!
do!Departamento.!!
O!Instituto!Jurídico!Portucalense!pretende!dar!visibilidade!à!investigação!produzida!em!
Ciência! Jurídica! e! em! outras! ciências! sociais! e! humanas! não! só! na! Universidade!
Portucalense,! mas! também! pelos! seus! investigadores! externos,! promovendo! a! sua!
divulgação,! nomeadamente! através! de! parcerias! com! unidades! de! investigação!
congéneres!nacionais!e!estrangeiras.!Desde!o!ano!de!2013!que!se!apresenta!com!uma!
nova! estrutura! (como! pode! ser! confirmado! no! Estatuto),! presidida! pelo! Doutor! José!
Caramelo!Gomes!e!revestida!com!uma!nova!orgânica!da!qual!fazem!parte!os!seguintes!
órgãos:!o!Diretor,!a!Comissão!de!Coordenação,!o!Conselho!Científico!e!o!Conselho!de!
Avaliação!e!Acompanhamento.!!
Da!reformulação!de!que!o!IJP!foi!alvo!resultou!a!criação!de!um!novo!logótipo!e!sítio!de!
internet,! onde! passou! a! estar! disponibilizada! toda! a! atividade! desenvolvida,! assim!
como!o!reforço!da!comunicação!entre!o!Instituto!e!os!seus!investigadores.!
!
!
!
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I.2.!Objetivos!

!!!!!!!!

!
Apesar! da! restruturação! no! ano! letivo! de! 2012/2013,! continuou! a! ser! visto! como!
prioritário!para!o!IJP!o!objetivo!de!tornáZlo!uma!unidade!de!investigação!oficialmente!
reconhecida!e!acreditada!pela!FCT,!o!que!se!concretizou!no!ano!letivo!de!2013/2014,!
com!a!obtenção!de!Bom!(14!valores)!e!15.000€!de!financiamento!anual!(num!período!
de!5!anos).!!!
Entre!os!objetivos!do!IJP!importa!destacar!os!seguintes:!
!
•!

Promoção! do! conhecimento! e! o! desenvolvimento! através! da! investigação!
científica!fundamental!e!aplicada;!

•!

Planeamento! e! realização! de! formação! complementar,! profissional! e! de!
pósgraduação;!

•!

Organização!de!congressos,!colóquios,!seminários!e!atividades!congéneres;!

•!

Publicação! de! monografias,! revistas,! coletâneas! de! legislação! e! outros! trabalhos!
de!investigação!e!divulgação;!

•!

Promoção! e! integração! de! alunos! de! 1º,! 2º! e! 3.º! ciclos! nas! atividades! de!
investigação;!

•!

Elaboração!de!estudos!!a!pedido!de!!instituições!públicas!ou!privadas!no!domínio!
das!suas!especialidades;!

•!

Cooperação! com! outras! entidades! públicas! ou! privadas,! nacionais,! comunitárias!
ou!estrangeiras;!

•!

Constituição!e!desenvolvimento!de!um!instituto!de!documentação;!

•!

Realização! de! outras! iniciativas! que! contribuam! para! o! desenvolvimento! da!
Investigação!científica!e!do!conhecimento!no!âmbito!da!Ciência!Jurídica.!
!
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I.3.!Membros!
!

O! IJP! conta! atualmente! com! um! número! crescente! de! membros.! Para! além! dos! 120!
investigadores! já! registados! na! base! de! dados! do! Instituto,! acrescem! ainda! alguns!
outros!em!processo!de!avaliação!para!integração!no!IJP.!!
Com!38!membros!estrangeiros!–!de!nacionalidades!variadas,!incluindo!provenientes!de!
Espanha,! França,! Alemanha,! Eslovénia,! Brasil! e! Cabo! Verde! –,! o! IJP! tem! uma!
representação! internacional! que! ultrapassa! os! 31%! da! totalidade! dos! seus!
investigadores.!Aproximadamente!60%!dos!membros!do!IJP!são!detentores!do!grau!de!
Doutor,! sendo! que! vários! outros! estão! no! processo! de! conclusão! dos! seus!
doutoramentos,!o!que!aumentará!esta!percentagem!consideravelmente!no!futuro.!
A! comunicação! com! todos! os! membros! temZse! intensificado! ao! longo! dos! últimos!
meses,! servindo! para! divulgação! recíproca! de! oportunidades! de! financiamento! de!
projetos! e! outros! concursos! relevantes! para! todos! os! investigadores,! promovendo!
assim!a!criação!de!uma!rede!dinâmica!e!interativa.!!
!
I.4.!Linhas!de!investigação!
!
Atualmente,!o!IJP!apresenta!quatro!grupos!de!investigação!que!pretendem!organizar!o!
trabalho!dos!membros!do!IJP!de!forma!mais!coerente,!abordando!diferentes!temáticas!
numa!perspetiva!neoZmaterialista:!
!
Z!Capital,!Labour,!Tax!and!Trade!–!Coordenação:!Maria!João!Mimoso!Ferreira!Baptista!
Z!Democracy!and!governance!for!the!21st!century!–!Coordenação:!Tomaz!Kerestes!!
Z!Dimensions!of!Human!Rights!–!Coordenação:!Maria!Esther!Martínez!Quintero!
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!
Z!Legal!Integration!in!a!Global!Society!–!Coordenação:!José!Caramelo!Gomes!
!
!1.5.!Projetos!em!curso!!
!
O! IJP! assumiu! a! participação! em! diversos! projetos! internacionais! financiados! pela!
União! Europeia,! na! área! do! Direito! Europeu! e! Comparado,! dotandoZo! de! maior!
visibilidade!no!seio!da!comunidade!científica,!nomeadamente:!
!
!

Z!Simplification!of!Debt!Collection!in!the!EU;!

!

Z!Ius!Commune!Casebooks!for!The!Common!Law!Of!Europe;!

!

Z!Dimensions!of!Evidence!in!European!Civil!Procedure.!

!
No!âmbito!do!Ius!Commune!Casebooks!for!The!Common!Law!Of!Europe,!teve!lugar!no!
mês!de!abril,!nas!Instalações!da!Universidade!Portucalense,!uma!reunião!com!todos!os!
membros!do!projeto.!!
!
No!âmbito!do!Dimensions!of!Evidence!in!European!Civil!Procedure,!teve!lugar!no!mês!
de! maio,! nas! Instalações! da! Universidade! Portucalense,! uma! reunião! com! todos! os!
membros!do!projeto.!!
!
Ambas!as!iniciativas!foram!amplamente!louvadas,!em!termos!de!organização!e!gestão,!
por!parte!dos!respetivos!coordenadores.!!
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Além!destes!projetos,!importa!referir!a!integração!de!quatro!membros!integrados!do!
IJP! no! Management! Committee!Member! da! COST! Action:! Individuals,! Societies,!
Cultures!and!Health!(ISCH),!cujo!impacto!financeiro!é!superior!a!200!milhões!de!euros!!
!
No! que! respeita! especificamente! à! Action! IS1307! Z! New! Materialism:! Networking!
European! Scholarship! on! 'How! Matter! Comes! to! Matter,! na! pessoa! do! Prof.! Doutor!
José!Caramelo!Gomes,!as!tarefas!do!ano!foram!o!planeamento!da!Ação,!um!congresso!
em!Barcelona,!e!um!fall!course!em!Colônia.
No!que!respeita!à!Action!IS1003!Z!International!Law!Between!Constitutionalisation!and!
Fragmentation:!the!role!of!law!in!the!postZnational!constellation,!na!pessoa!da!Prof.ª!
Doutora!Maria!Manuela!Magalhães,!prevêZse!que!sejam!encetadas!as!tarefas!no!ano!
letivo!de!2014/2015.!!
No# que# respeita# à# Action# IS1311# 5# Intergenerational# Family# Solidarity# across#
Europe#(INTERFASOL),#na#pessoa#da#Prof.ª#Doutora#Maria#João#Mimoso,#as#tarefas#
do#ano#foram:#Encontro!em!Budapeste!nos!dias!9!e!8!de!setembro.Estudo!a!realizar,!
pela! Docente,! sobre! a! noção! jurídica! de! família! nos! Estados! da! UE,! que! deve! ser!
enviado! até! ao! final! do! ano! para! o! grupo! de! trabalho.! PretendeZse! discutir! a!
problemática! do! envelhecimento! e! a,! consequente,! diminuição! dos! membros! do!
agregado! familiar.! !Medidas! para! um! envelhecimento! saudável,! equilibrado,! com!
apoios! sociais.No! ano! 2015,! Maio,! haverá! um! encontro! em! Manchester.!
De! salientar,! ainda,! a! participação! da! Prof.ª! Doutora! Maria! João! Mimoso! e! Prof.ª!
Doutora!Sónia!de!Carvalho,!ambas!membros!do!IJP,!na!submissão!de!um!projeto!sobre!
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!
contratos! de! investimento! internacional,! em! parceria,! com! a! Faculté! de! Droit! de!
l'Université! Hassan! II,! Casablanca,! no! âmbito! do! Convénio! entre! a! FCT! e! o! CNRST!
(Marrocos).!
!
A Doutora Soraya Nour, membro do IJP, participa dos seguintes projetos financiados
pela FCT:
#Projeto#individual#financiado#pela#FCT#
1:#Aprovação#homologada#no#concurso#Investigadora#FCT#(programa#ainda#nao#
iniciado)#
Referência:#IF/00979/2012#
Título:#O#estatuto#da#pessoa#humana#na#ordem#global#através#das#ciências#
humanas#e#sociais#
Período:#201352018#
Função:#Investigadora#FCT#coordenadora#
###
Participação#em#projetos#coletivos#de#investigação#financiados#pela#FCT:#
##
2.#Contrato#assinado:#
Referência:#PTDC/MHC5FIL/4203/2012#
Título:#Poética#do#Eu:#Memória,#Imaginação#e#Narratividade#Valor#do#
financiamento:#110.096,00#
Período:#0150552013#3050452015#
Função:#Investigador#
Dedicação#de#tempo:#50#%#
Centro#de#acolhimento:#Centro#de#Filosofia#da#Universidade#de#Lisboa#
#
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Por!último,!cumpre!recordar!a!integração!do!IJP!na!American!Society!of!Comparative!
Law,! única! instituição! portuguesa! a! ser! parte! integrante! de! tão! prestigiada!
organização.
1.6.!Parcerias/protocolos!–!Professor,!não!sei!que!novidades!houve!a!este!nível!
!
Z! Protocolo! de! cooperação! editorial! com! o! Grupo! Editorial! Vida! Económica,! para!
publicação!eZbook!de!teses!de!mestrado!e!doutoramento!e!outros!estudos!elaborados!
por!membros!do!IJP;!
Z!Protocolo!de!cooperação!com!Universidade!Federal!do!Pará!
Z!Protocolo!de!cooperação!com!a!Universidade!Católica!de!Salvador!!
Z! Protocolo! Específico! De! Colaboración! com! El! Centro! De! Estudios! Políticos! Y!
Constitucionales!Comparados!(Chile);!
Z!Protocolo!de!cooperação!com!o!Observatório!dos!Direitos!Humanos.!

!

!
!1.7.!Publicações!científicas!
!
Os!investigadores!do!IJP,!entre!outras,!foram!responsáveis!pelas!seguintes!publicações!
nas!mais!diversas!áreas!do!conhecimento:!
!
1.!Luís!Pacheco:!
!
•! Carvalho,! Daniela! e! Pacheco,! Luís! (2014),! “Tax! compliance,! corruption! and!
deterrence:! An! application! of! the! slippery! model”,! in! Interdisciplinary! Insights!
on! Fraud,! Teixeira,! Aurora! et! al.! (eds.),! chapter! 4,! ISBN:! 978Z1Z4438Z5656Z0,!
Cambridge!Scholars!Publishing,!2014.!
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•! Tavares,!Fernando;!Pacheco,!Luís!e!Sousa,!Pedro!F.!(2014),!“Análise!dos!fatores!
de!atratividade!dos!shoppings!centers!no!Porto,!Portugal”,!Revista!de!Negócios!
–!FURB,!vol!19,!n.!4,!pp.!84Z102.!

!
2.!Marta!Falcão:!
!
!
•! “Inseminação! PostZMortem! na! Lei! 32/2006! de! 26! de! Julho”,! in! Cognitio! Juris,!
Ano!IV,!Número!11,!dezembro!de!2014,!ISSN!!2236Z3009!(Revista!indexada!a!a!
QualisZCapes,! Latindex,! Instituto! Brasileiro! de! Informação! em! Ciência! e!
Tecnologia,! DOAJ,! Dialnet,! The! Social! Science! Research! Center! of! Berlin,!
eBibliothek! EZZeitschriften! Z! Rheinischen! FriedrichZWilhelmsZUniversität! Bonn,!
Bibliothekssystem! der! JustusZLiebigZUniversität! Giessen! Z! Regensburg,!
Bibliothekssystem! Universität! Hamburg,! Staatsbibliothek! zu! Berlin,!
Universitätsbibliothek!Clausthal!Z!Technischen!Universität!Clausthal).!Disponível!
em!http://www.cognitiojuris.com/artigos/11/05.html!
!
•! Falcão,! Marta! and! Sérgio! Tenreiro! Tomás,! “O! prazo! internupcial! do!
casamento”,!in!Revista!Jurídica!da!Universidade!de!Santiago,!Prof.!Luís!Correia!
de! Sá,! Ano! 2º! Z! nº2,! Jan/Dez! –! 2014,! Cabo! Verde,! ISSN! 2309Z3595! (Primeira!
Revista!Jurídica!Científica!editada!e!publicada,!com!revisão!por!pares,!em!Cabo!
Verde).!
!
!
3.!Ana!Paula!Guimarães:!
!
•! «Informação!sobre!dados!relativos!a!saúde!e!as!seguradoras»,!artigo!de!opinião!
publicado! em! 14! de! Fevereiro! de! 2014,! in:! Semanário! Vida!
Económica.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
•! «A! crise! de! valores,! números! da! criminalidade! e! prioridades! de! política!
criminal»,!artigo!de!opinião!publicado!em!23!de!Maio!de!2014,!in:!Semanário!
Vida!Económica!
•! «Adversidades! no! superior»,! artigo! de! opinião! publicado! em! 07! de! Junho! de!
2014,!in:!Jornal!Público!
•! «Os!condenados!também!têm!direitos»,!artigo!de!opinião!publicado!!em!25!de!
Julho!de!2014,!in:!Semanário!Vida!Económica.!
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4.!Manuela!Magalhães:!!
!
•! SILVA,!Maria!Manuela!Magalhães!!e!GUIMARÂES,!Ana!Paula!Z!"Das!Declarações!
do! Arguido! e! do! Direito! de! Defesa”.! In! Revista! Lexonomica,,! da! Faculdade! de!
Direito!de!Maribor!submetido!em!Julho!de!2014,!encontraZse!neste!momento!a!
aguardar!publicação.!
!
!
•! ALVES,! Dora! Resende! e! SILVA,! Maria! Manuela! Magalhães! Z! O! respeito! pelos!
direitos!fundamentais!nos!procedimentos!de!direito!da!concorrência!da!União!
europeia!no!âmbito!do!Regulamento!n.º!1/2003.!In!Revista!Juris,!Ano!I,!n.º!1,!
março/abril! de! 2014.! Centro! de! Estudos! constitucionais! e! de! Gestão! Pública,!
São! Luís,! Estado! do! Maranhão,! Brasil..ISSN! 2357Z7940,! pp.! 51! a! 66.!
(http://repositorio.uportu.pt/jspui/handle/11328/766).!
!
•! SILVA,! Maria! Manuela! Magalhães! e! ALVES,! Dora! Resende! Z! Os! direitos!
fundamentais! das! empresas!nos! procedimentos! de! direito! da! concorrência! da!
união! europeia! no! âmbito! do! REGULAMENTO! N.º! 1/2003.! (2013)! In! Livro! de!
Homenagem!ao!Professor!Doutor!Jorge!Leite.!Coimbra:!Coimbra!Editora,!2014,!
pp.!683!a!717.!http://hdl.handle.net/11328/1039!
!
!
5.!Rute!Couto!
!
!
•! COUTO,! Rute! Z! Online! behavioural! advertising:! the! impact! of! “cookies”! on!
consumers’!privacy.!In!Irene!Portela,!Patrícia!Gonçalves,!Manuela!Cunha,!Vitor!
Carvalho!(eds.)!International!Conference!on!Technologies!and!Law.!Polytechnic!
Institute! of! Cávado! and! Ave.! p.! 93Z96.! ISBN! 978Z989Z98241Z3Z3.!
http://hdl.handle.net/10198/9421!!
!
•! COUTO,! Rute! –! Comunicação! comercial! e! práticas! negociais! e! Preliminares!
Negociais.!In!Manual!de!Serviços!Financeiros.!Coimbra:!Associação!Portuguesa!
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de! Direito! do! Consumo.! p.! 67Z79.! ISBN! 978Z989Z9855Z0Z2.!
http://hdl.handle.net/10198/9564/!e!http://hdl.handle.net/10198/9567!!
6.!Sónia!Preto!
!
•! Alguns!aspectos!da!retribuição:!II!Z!Os!subsídios!anuais:!subsídios!de!férias,!de!
Natal!e!de!balanço.!Revista!de!Direito!e!Estudos!Sociais,!4,!57Z116.!
•! Olívia!Patroa!e!Olívia!Costureira.!Será!o!salário!(apenas)!uma!questão!de!
perspetiva?.!Cabo!dos!Trabalhos!
(http://cabodostrabalhos.ces.uc.pt/n10/ensaios.php)!

!

•! Contrato!de!trabalho!de!muito!curta!duração.!Questões!jurídicas!Z!perspetivas!
atuais!(eZbook:!http://www.fbb.pt/isbb/wp?
content/uploads/sites/8/2014/03/Ebook1?2.pdf):!61Z77.!

!

•! Trabalho!em!tempo!de!crise:!(Re)valorização!ou!(des)valorização?!Uma!
associação!entre!o!valor!do!trabalho,!o!desemprego!e!o!voluntariado!(coZ
autoria.!Atas!do!VIII!Congresso!Português!de!Sociologia!"40!anos!de!
democracias:!Progressos,!contradições!e!prospetivas).!

!

•! Quando!o!PAI!goza!a!licença!de!MATERNIDADE.!Ventos!de!mudança!(coZ
autoria.!Atas!do!VIII!Congresso!Português!de!Sociologia!"40!anos!de!
democracias:!Progressos,!contradições!e!prospetivas).!

!

!

•! Inatividade!legitimada:!Que!alternativas!de!“trabalho”!em!período!de!reforma?!
(coZautoria.!Atas!do!VIII!Congresso!Português!de!Sociologia!"40!anos!de!
democracias:!Progressos,!contradições!e!prospetivas).!
•! Alguns!aspectos!da!retribuição:!I!Z!A!remuneração!durante!as!férias.!Revista!de!
Direito!e!Estudos!Sociais,!1?3,!233Z318.!

!
!
!
7.!Isabel!Miguel!
!
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•! Miguel,!I.!&!Amaro!da!Luz,!M.!H.!(2014).!Envelhecimento!ativo!multinível:!Uma!
Perspetiva!pela!Qualidade!de!Vida.!Actas!do!VIII!Congresso!Nacional!de!
Sociologia.!
•! Amaro!da!Luz,!M.!H.!&!Miguel,!I.!&!(2014).!Inatividade!legitimada:!Que!
alternativas!de!“trabalho”!em!período!de!reforma?.!Actas!do!VIII!Congresso!
Nacional!de!Sociologia.!!
•! Preto,!S.!&!Miguel,!I..!(2014).!Trabalho!em!tempo!de!crise:!(Re)valorização!ou!
(des)valorização?!Actas!do!VIII!Congresso!Nacional!de!Sociologia.!
•! Miguel,!I.!&!Amaro!da!Luz,!M.!H.!(2014).!Cidadania!ativa!numa!sociedade!
envelhecida:!O!voluntariado!sénior.!In!R.!Pocinho,!E.!Santos,!A.!Silva,!E.!N.!
Pardo,!J.!P.!Gaspar,!J.!Vilhena,!A.!!Ramalho,!S.!Silva,!&!D.!Soeiro,!D.!(Orgs.),!
Ensaios!gerontológicos,!perspetivas!de!diversidade!(Atas!3CIGS).!
Viseu:!Psicosoma.!
•! Dias,!A.!&!Miguel,!I.!(2014).!Ser!idoso!aos!olhos!dos!mais!novos:!Representações!
sociais!de!crianças!sobre!a!pessoa!idosa.!In!M.!J.!Lopes,!F.!R.!P.!Mendes,!&!A.!O.!
Silva!(Eds.),!Envelhecimento:!Estudos!e!perspetivas!(pp.!113Z129).!São!Paulo:!
Martinari.!ISBN:!978Z85Z8116Z034Z4!
•! Miguel,!I.!(2014).!Envelhecimento!e!desenvolvimento!psicológico:!Entre!mitos!e!
factos.!In!H.!Amaro!da!Luz!&!I.!Miguel!(Eds.),!Gerontologia!Social:!Perspetivas!
de!Análise!e!Intervenção!(pp.!53Z67).!Instituto!Superior!Bissaya!Barreto.!ISBN:!
978Z989Z98952Z0Z1!

!
!
!
8.!Isabel!David!
•! “Sites!of!Hybridity”.!Turkish!Review!4:6!(NovemberZDecember,!2014),!pp.!675Z
677.!
!
!
9.!Jean!Sylvestre!Bergé!
!
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•! L’AUTRE!DROIT!(EUROPEEN!ET!INTERNATIONAL)!DES!CONTRATS!?,!(sous!la!dir.!de!J.ZS.!
Bergé!;!contributions!de!M.!Karpenschif,!M.!Laazouzi,!F.!Marchadier,!G.!
Pignarre,!A.!Tenenbaum,!C.!Nourissat,!J.ZP.!Marguénaud)!;!Publication!des!actes!
de!la!demiZjournée!d’études!organisée!à!Lyon!(EDIEC!Z!EDD)!en!décembre!2013,!
Revue!des!contrats!2014,!n°!3,!pp.!537Z582.!
•! Le! règlement! Bruxelles! I! Bis! au! regard! de! la! future! adhésion! de! l’UE! à! la!
CESDHLF,!in!Commentaire!du!Règlement!de!Bruxelles!1!bis!(dir.!E.!Guinchard),!
éd.! Bruylant! 2014,! pp.! 317Z333.! Une! version! augmentée! a! été! publiée!:! Les!
rapports! UE! et! CESDHLF! en! matière! de! coopération! judiciaire! civile!:! entre!
rétrospective!et!prospective,!RTDE!2014/2,!pp.!361Z373.!
•! Droit! international! privé! et! approche! contextualisée! des! cas! de! pluralisme!
juridique! mondial! Z! Contribution! aux! Mélanges! Bernard! Audit! –! Les! relations!
privées! internationales! –! Editions! Lextenso! (dir.! L.! d’Avout,! D.! Bureau! et! H.!
Muir!Watt),!2014,!pp.!61Z81.!
•! Applying! the! Law! in! the! National,! International! and! European! Context!:! The!
Comparison! Step,! Oxford! Legal! Studies! Research! Paper! No.! 35/2014! (in!
collaboration!
with!
G.!
Helleringer).!
Available!
at!
SSRN!:!
http://ssrn.com/abstract=2462739!;!to!be!published!in!Revista!da!Faculdade!de!
Direito!–!Universidade!de!São!Paulo!:!Operating!the!law!in!a!global!context!:!the!
multidimensional!comparison!
•! L’hypothèse! d’une! standardisation! de! la! pensée! juridique! comme! forme! de!
standardisation! internationale! privée! du! droit,! R.! Bismuth! (dir.),! les! aspects!
juridiques! de! la! standardisation! internationale! privée,! éd.! Bruylant.! 2014,! pp.!
27Z34.!
•! Au?delà!du!droit!européen,!le!droit!international!(public!et!privé),!in!chronique!
«!Interactions! du! droit! international! et! européen!»! en! collaboration! avec! S.!
Touzé,!Journal!du!droit!international!2014/3,!pp.!917Z938.!
•! La!distinction!«!droit?source!»!?!«!droit?objet!»!en!droit!national,!international!et!
européen!de!la!propriété!intellectuelle,!in!Mélanges!André!Lucas,!éd.!LexisZNexis!
2014,!pp.!47Z62.!
•! Operating!International!Law!in!a!Global!Context!:!Taking!Circulation!Seriously!Z!
in!collaboration!with!G.!Helleringer!–!SYBIL!(Spanish!Yearbook!of!International!
Law),! vol.! 18! 2013/2014,! pp.! 11Z31! Z! DOI:! 10.17103/sybil.18.02! –! available! at!
http://www.sybil.es/archive/vol18/!!
•! JurisZClasseur! Droit! international! Z! Protection! internationale! et! européenne! de!
la!propriété!intellectuelle.!–!Sources.!–!Principes.!–!Contextes!de!mise!en!œuvre!
Z!Fascicule!572Z115!Z!49!p.,!fév.!2014!
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•! Déambulation!du!juriste!dans!le!labyrinthe!juridictionnel!international!et!
européen,!in!Information!en!ligne!et!mondialisation!:!enjeux!juridiques!et!
judiciaires,!Legicom!2014/1,!pp.!35Z39.!
•! Réformer!chez!soi!et!l’enfer!des!autres!:!la!concurrence!normative!est!partout!!,!
Revue!des!contrats!(éd.!LGDJ),!n°!2014/2,!pp.!283Z284.!
•! Jurisprudence!judiciaire!française!intéressant!le!droit!de!l’Union!européenne!Z!
Chronique!annuelle!(jurisprudence!2013)!Z!Coordination!EDIEC!Z!Contribution!
sur!le!thème!:!«!Ce!que!rendre!compte!d’une!année!(2013)!de!jurisprudence!
judiciaire!française!intéressant!le!droit!l’Union!européenne!veut!dire!»,!RTDE!
2014/3,!pp.!433Z478.!
•! La!dimension!externe!de!l’ELSJ!Z!Dir.!scientifique!:!R.!Mehdi!–!publication!des!
ateliers!de!la!session!doctorale!2013!du!GDR!CNRS!ELSJ!–!Introduction!(en!
collaboration!avec!R.!Mehdi!et!H.!Labayle)!–!RTDE!2014/3,!pp.!649Z653.!
•! Le!contrat!européen!au!pays!du!«!commerce!de!gros!»,!Revue!des!contrats!(éd.!
LGDJ),!n°!2014/4,!pp.!760Z761.!

10.!Dora!Alves!
!
2014! !!!!!!!!!!!!

Referências! à! evolução! dos! textos! de! protecção! dos! direitos!
fundamentais!no!direito!da!União!Europeia ,!Revista!ISCAP,!Revista!
de! Ciências! Empresariais! e! Jurídicas! do! ISCAP,! IPP!

!!

Politécnico! do! Porto,! n.º! 25,! 2014,! pp.! 61Z81.! ISSN! 1646Z1029.!
URI:!http://hdl.handle.net/11328/1220!
As! cooperações! reforçadas! na! União! Europeia

!!

! Instituto!

,! Para! Jorge! Leite.! II! Volume.!

Coimbra! Editora,! 2014,! pp.! 7Z17.! ISBN! 978Z972Z32Z2260Z9.!
URI:!http://hdl.handle.net/11328/1038!
Os! direitos! fundamentais! das! empresas! nos! procedimentos! de! direito! da!
concorrência! da! União! Europeia! no! âmbito! do! Regulamento! n.º!
1/2003

,!em!parceria!com!a!Prof.ª!Maria!Manuela!Magalhães,!Para!

Jorge!Leite.!II!Volume.!Coimbra!Editora,!2014,!pp.!743Z777.!ISBN!978Z
972Z32Z2260Z9.!URI:!http://hdl.handle.net/11328/1039!
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Resenha!de!Direito!da!União!Europeia ,!Revista!Jurídica!Portucalense,!n.º!16,!2014,!
!!

pp.!113Z149.!ISSN!0874Z2839.!URI:!http://hdl.handle.net/11328/1056!

e!SILVA,!Maria!Manuela!Magalhães!

!

O!respeito!pelos!Direitos!Fundamentais!nos!

procedimentos! de! direito! da! concorrência! da! União! Europeia! no!
âmbito! do! Regulamento! n.º! 1/2003 .! Revista! Juris.! Ano! I,! n.º! 1,!
Março/Abril.! Centro! de! Estudos! Constitucionais! e! de! Gestão! Pública!
(CECGP).!São!Luís,!Estado!do!Maranhão,!Brasil.!2014.!ISSN!2357Z7940,!
pp.!
51!
a!
66.!
(disponível!
em!
http://www.cecgp.com.br/files/pdfs/REVISTA%20JURIDICA%20N%20
01.pdf)!
URI:!http://hdl.handle.net/11328/766!
!!
Resenha! de! Direito! da! União! Europeia

!!
!

.! Revista! Jurídica.! Porto,! Universidade!

Portucalense!Infante!D.!Henrique.!N.º!16!(2014),!pp.!113!a!149.!ISSN!
0874Z2839,! pela! primeira! vez! na! plataforma! digital! do! repositório!
http://revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/4370.!

1.8.!Participação!em!eventos!científicos!
!
Os!investigadores!do!IJP!participaram!também,!entre!outros,!nos!seguintes!encontros!
e!eventos!de!natureza!científica:!
!

!

1.! Manuela!Magalhães!
!
•! Participação! no! II! Congresso! Internacional! De! Estudos! Ibero! Americanos!
“Sistemas! de! Justiça,! Constitucionalismo! e! Direitos! Humanos”,! realizado! nos!
dias!27!e!28!de!Abril!de!2014,!na!Universidade!Portucalense,!organizado!pelo!
Instituto! Jurídico! Portucalense,! peloo! Grupo! de! investigação! “Dimensions! of!
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Human! Rights”! do! Instituto! Jurídico! Portucalense,como! moderadora! do! V!
Painel!–“!A!proteção!internacional!dos!Direitos!Humanos”.!
•! Participação! no! II! Congreso! Iberoamericano! de! Derechos! Humanos:! violencia,!
seguridad!ciudadana!y!derechos!humanos,!realizado!nos!dias!22!e!23!de!Abril!
de! 2014,! na! Universidade! Complutense! de! Madrid,! no! âmbito! do! Grupo! de!
investigação!“Dimensions!of!Human!Rights”!do!Instituto!Jurídico!Portucalense,!
com!comunicação!subordinada!ao!tema:!“A!Proteção!dos!Direitos!Humanos!no!
Âmbito!da!Cidadania!Europeia!e!Nacional”!e!Membro!do!Comité!científico!do!
Congresso.!

2.! Rute!Couto!

!

•! Comprar!em!Saldos!(Programa!“Sociedade!Civil”,!RTP2,!15.01.2014)!!
•! Is!it!fair?!(IV!Jornadas!de!Direito!do!Consumo:!A!defesa!do!consumidor!na!
União!Europeia,!Leiria,!21.03.2014)!!
•! Práticas!comerciais!desleais!das!empresas!nas!relaçes!com!os!consumidores!
(Quintas!do!Direito,!Almedina!e!Ordem!dos!Advogados,!03.04.2014)!!
•! Os!nossos!direitos!online:!comunicações!e!compras!eletrónicas!(VI!Jornadas!
Transmontanas!de!Direito!do!Consumo:!Jovens!Consumidores,!Mirandela,!
06.05.2014)!!

!
!

3.! Sónia!Preto!

!

!

•! 2014!(julho).!Salário!e!Direito!à!Vida.!Razão!e!alcance!da!proteção!
constitucional.!II!Jornadas!LusoZBrasileira!sobre!Garantismo!ConstitucionalZ
Penal.!Instituto!Superior!Bissaya!Barreto/Centro!Universitário!Toledo!
Prudente/Universidade!Federal!de!Mato!Grosso.!Coimbra!
•! 2014!(maio).!
•! Reformar!ou!deformar!o!trabalho!em!três!passos.!Ciclo!de!conferências:!
"Reformas!legislativas".!Centro!de!Investigação!em!Inovação!Social!e!
Organizacional!do!Instituto!Superior!Bissaya!Barreto.!Coimbra.!
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•! Domestic!Violence:!Destructive!(I)mobility?!(coZautoria)!Congresso!
internacional:!GlobalZregionalZlocal,!institutions,!relations,!networks.!Past!and!
future!of!the!Sociology!of!Law.!Oñati!International!Institute!for!the!Sociology!of!
Law.!Oñati.!
•! 2014!(abril).!

!

!

•! Trabalho!em!tempo!de!crise:!(Re)valorização!ou!(des)valorização?!(coZautoria).!
VIII!Congresso!Português!de!Sociologia!"40!anos!de!democracias:!Progressos,!
contradições!e!prospetivas".!Évora.!
•! Quando!o!PAI!goza!a!licença!de!MATERNIDADE.!Ventos!de!mudança!(coZ
autoria.!VIII!Congresso!Português!de!Sociologia!"40!anos!de!democracias:!
Progressos,!contradições!e!prospetivas".!Évora.!

!

!

!

•! Inatividade!legitimada:!Que!alternativas!de!“trabalho”!em!período!de!reforma?!
(coZautoria.!VIII!Congresso!Português!de!Sociologia!"40!anos!de!democracias:!
Progressos,!contradições!e!prospetivas".!Évora.!
•! Trabajar!en!Portugal!en!tiempo!de!Troika?!Perspectiva!laboral!e!tributaria.!
Mobilidade!de!Docentes!em!Missão!de!Ensino!ao!abrigo!do!programa!Erasmus.!
Santiago!de!Compostela.!
•! Modalidades!de!contrato!de!trabajo!en!Portugal.!Mobilidade!de!Docentes!em!
Missão!de!Ensino!ao!abrigo!do!programa!Erasmus.!Santiago!de!Compostela.!

!

!

!

•! 2014!(março).!Violência!doméstica:!Realismo!e!paternalismo!na!legislação!
portuguesa!(coZautoria).!II!Congresso!Internacional!"!Crime,!Justiça!e!
Sociedade”.!Instituto!CRIAP.!Porto.!
•! 2014!(janeiro).!O!salário.!Algumas!notas!sobre!as!perspetivas!salariais!em!geral!
e!a!retribuição!base!em!particular.!Encontros!doutorais!(FDUC/FEUC/CES/UCP).!
Faculdade!de!Direito!da!Universidade!de!Coimbra.!Coimbra.!
•! 2013!(dezembro).!Olívia!Patroa!e!Olívia!Costureira.!Será!o!salário!(apenas)!uma!
questão!de!perspetiva?!IV!Colóquio!Internacional!de!Doutorandos!do!CES:!
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"Coimbra!C:!Dialogar!com!os!tempos!e!os!lugares!do(s)!mundo(s)".!Faculdade!
de!Economia!da!Universidade!de!Coimbra.!Coimbra.!

4.! Dora!Alves!
!
•! Oradora! nas! II! Jornadas! LusoZBrasileiras! sobre! Garantismo! Constitucional! Z!
Penal! no! ISBB! –! Instituto! Superior! Bissaya! e! Barreto,! em! Coimbra!
(http://www.isbb.pt/),! com! a! intervenção! “A! caracterização! das! sanções!
aplicadas! no! direito! da! concorrência! da! União! Europeia”,! em! parceria! com! a!
Prof.ª!Daniela!Castilhos,!em!31!de!Julho!de!2014.!
•! Comunicação! no! II! Congresso! de! Estudos! Ibero! Americanos! em! Direito!
Constitucional:! “Sistemas! de! Justiça,! Constitucionalismo! e! Direitos! Humanos”,!
Universidade! Portucalense,! Porto,! com! o! tema! “A! possível! afectação! dos!
direitos!fundamentais!das!empresas!pelo!exercício!dos!poderes!de!investigação!
da!Comissão!em!direito!da!concorrência!da!União!Europeia”,!a!28!de!Abril!de!
2014.!
!
•! A!Europa!da!União!Bancária,!evento!CAFÉ!|EUROPA,!na!FNAC!de!Santa!
Catarina,!,!no!dia!5!de!Dezembro!de!2014.!
•! Workshop! Research! Analytics! ?! >From! Evaluation! to! Scientific! Policy!
Implementations,! pela! Thomson! Reuters! no! Instituto! de! Ciencias! Biomedicas!
Abel!Salazar!da!Universidade!do!Porto,!Porto,!no!dia!9!de!Outubro!de!2014.!*!
•! Conferência! Educação! para! a! Democracia,! na! Faculdade! de! Direito! da!
Universidade!do!Porto,!em!12!de!Novembro!de!2014.!*!
•! 20!de!Fevereiro!Conferência!Internacional!"Infrações!Económicas!e!Financeiras:!
Estudos!de!Criminologia!e!Direito".!Na!Faculdade!de!Direito!da!Universidade!do!
Porto.!
•! seminário!sobre!O!Novo!Regime!Jurídico!das!Práticas!Individuais!Restritivas!do!
Comércio!(“PIRC”),!pelo!DecretoZLei!nº!166/2013!de!27!de!Dezembro.!dia!07!de!
Maio!de!2014,!no!Palácio!da!Bolsa.!
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•! Apresentação!do!Projecto!Dimensions!of!evidence!in!european!civil!procedure!e!
uma! conferência! subordinada! ao! tema:! “! Investigação! Jurídica”! no! âmbito.!
Participaram! como! oradores! José! Caramelo! Gomes,! Tomaž! Keresteš,! Tjaša!
Ivanc,!Vesna!Rijavec.!RealizouZse!no!dia!08!de!Maio!de!2014,!UPT.!
•! Conferência! A! cidadania:! a! construção! da! identidade! e! os! desafios! da!
diversidade.!dia!14!de!Maio!de!2014,!na!Universidade!do!Porto.!
•! “Almoço!Europeu”!4!de!Abril!de!2013,!no!Hotel!Infante!Sagres!(Salão!Infante)!
promovido! pela! APDE! –! Associação! Portuguesa! de! Direito! Europeu! com! a!
exposição! “União! Europeia! e! Constituição:! a! política! à! procura! do! direito”! de!
Paulo!Castro!Rangel.!!

1.9.!Conclusão!de!Mestrados!e!Doutoramentos!
!
No!período!em!referência,!os!seguintes!investigadores!concluíram!com!sucesso!os!seus!
ciclos!de!estudos!de!Mestrado!e!Doutoramento:!
!
•! Ana! Paula! Guimarães:! "A! pessoa! como! objecto! de! prova! em! processo! penal:!
exames,! perícias! e! perfis! de! AND.! Reflexões! à! luz! da! dignidade! humana",!
Doutoramento!em!Direito,!UPT,!2014!
!
•! André! Pereira! Matos:! “A! Constructivist! Perspective! on! EU’s! democracy!
promotion! in! Turkey”,! Doutoramento! em! Relações! Internacionais! pela!
Universidade!Nova!de!Lisboa,!2014!
!
!
!
!

secretario*geral.ijp@upt.pt!|!http://ijp.upt.pt/!!
Rua!Dr.!António!Bernardino!de!Almeida,!541/619!–!4200*072!Porto!

