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 CEDIS 
 

 
 
 
 

No ano de 2013, o CEDIS - Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e 

Sociedade da FDUNL (unidade interna da FDUNL, sem personalidade jurídica) continuou a 

desenvolver as duas atividades de investigação coletiva, interdisciplinar e integrada. 

Este ano viu também a elaboração de um relatório de atividades 2008-2012 bem como 

a elaboração de um novo Projeto Estratégico para os anos 2015-2020, definindo-se assim 

as linhas de investigação futuras que orientarão o centro. Da avaliação deste relatório e 

proposta resultará uma avaliação por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 

a qual irá decidir o futuro do Centro no que a esta importante fonte de financiamento 

concerne. 

 

 No plano da internacionalização das atividades, o Centro continuou a apoiar a 

publicação de artigos e estudos em Direito, Ciência Política, História e Sociedade.  

 

 Foram também apoiadas viagens e estadias de investigadores por conta das suas 

investigações e projectos, bem como a aquisição de bibliografia para a biblioteca. 

 

 O CEDIS também colaborou na organização de eventos na Faculdade (ver 

Conferências, Seminários e Colóquios). 

 

 

 Na linha de investigação Law and society in African Portuguese speaking 

countries: 

 

Terminou, de acordo com o estipulado, a 31 de agosto, o Projeto O Governo dos 

Outros, Imaginação Política no Império Português( 1496-1961), em colaboração com o 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Deste projeto resultou o 

aumento do acervo digital de documentos digitalizados e, também, na criação de um 

site (http://governodosoutros.wordpress.com/), em articulação com o já existente 

http://iuslusitanea.fcsh.unl.pt. Este projeto visou reunir coleções digitais relativas ao 

tema do Direito das Colónias Portuguesas e da visão dos habitantes daqueles 

paragens (nativos ou não). 

 

Foram publicados artigos em revistas nacionais e internacionais sobre temas 

relacionados com esta linha de investigação em número semelhante aos do ano 

passado e mais estão a ser preparados, tentando-se, de futuro, dirigir as publicações 

para revistas indexadas em indexadores internacionais.  

 

http://governodosoutros.wordpress.com/
http://iuslusitanea.fcsh.unl.pt/
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Foram publicados os primeiros dois números da “Revista do Direito de Língua 

Portuguesa”, sob a direção do Professor Jorge Bacelar Gouveia.  

 

   

 Na linha de investigação Surveys on legal issues:  

 

O projeto Frustração no cumprimento dos contratos , entretanto terminado, viu os 

resultados dos seus trabalhos publicado no livro “Incumprimento dos contratos”, por 

Jorge Morais Carvalho, Assunção Cristas, Cícero Roberto Pereira e Alice Ramos, na 

Coleção do Seminário Permanente do Estado e Estudo do Direito (ver SPEED).  

 

Continuação da elaboração e desenvolvimento da plataforma Fórum do Arrendamento, 

visando-se assim constituir um Observatório sobre o Arrendamento em Portugal.  

 

Publicou-se, com a organização das Professoras Cláudia Trabuco e Vera Eiró, o livro 

sobre “Contratação Pública e Concorrência”. 

 

 

 No projeto Pedagogic innovation on legal education: 

 

Continuação do apoio ao projeto coletivo de “Estudos sobre Direitos Africanos”, 

históricos e contemporâneos. 

 

Início do projeto, financiado autonomamente, “A génese do direito internacional. 

Leituras políticas da Bíblia e o Legado Ibérico”, pela Investigadora Sofia Valdez Tuma, 

o qual permitiu já a aquisição de um conjunto amplo de obras relativas aos temas por 

ele abordados. 

 

Continuação do apoio ao grupo de interesse em Teoria da Argumentação e Análise do 

Discurso Jurídico. 

 

Terminou a 31 de julho, de acordo com o estipulado, o projeto conjunto CEDIS/Instituto 

de Filosofia da Linguagem (FCSH), “Soberania pós-nacional: a União Europeia rumo a 

uma identidade política”. Este projeto deu origem à aquisição de obras sobre direitos 

fundamentais e à realização, no Porto, de um workshop denominado “Direitos 

Fundamentais e Soberania na Europa. História e Actualidade.” 

 

No subprojeto Fontes digitais para a História do Direito Português , continuou-se na 

digitalização de obras referentes às secções de direito processual e de história do 

direito. Até ao momento já foram publicadas c. de 180 obras doutrinais, 10 projectos de 
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legislação, 20 debates, 280 peças legislativas, 20 volumes de jurisprudência, 

acrescentando-se ainda a estes números algumas dezenas de índices, repertórios, 

textos constitucionais e fontes estrangeiras. Este conjunto será alargado, no futuro, 

quer através da publicação de obras já digitalizadas mas ainda não tratadas, quer da 

selecção de outras obras e materiais. Encontram-se também por concluir algumas das 

biografias dos autores das obras publicadas, embora a maioria esteja já disponível 

junto da respectiva obra. 

 

No que à base de dados Legislação: trabalhadores e trabalho em Portugal e no Brasil 

(em colaboração com a Universidade Estadual de Campinas, S. Paulo, Brasil), o seu 

trabalho prosseguiu, tendo a orientadora científica da parte portuguesa do Projeto 

podido reunir-se com a equipa de forma a melhor coordenar futuros trabalhos.  

 

Preparou-se a publicação de um livro de homenagem ao Professor António Manuel 

Hespanha, que será editado durante o ano de 2014. 

 

 No projeto Emerging legal and political issues: 

 

Foi criada e editados os primeiros dois números da “Revista de Direito e Segurança”, 

dirigida pelo Professor Jorge Bacelar Gouveia. 

 

Apoio ao grupo de interesse em Direito e Segurança. 

 
 
 

 


