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O presente relatório descreve as actividades do CEDIS desenvolvidas ao longo do ano 

de 2006. Estas actividades estão organizadas em 5 subprojectos, no âmbito dos quais foram 

realizados os trabalhos que correspondem às linhas gerais de actuação traçadas aquando da 

criação do Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade, no ano de 

2004. Eram então objectivos gerais do Centro criar estruturas de apoio a novos trabalhos de 

investigação multidisciplinar em direito, dar uma nova coerência às realizações científicas da 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, na altura com poucos anos de 

existência, criar estruturas de apoio a novos trabalhos de investigação multidisciplinar em 

direito, trabalhos centrados em temas para os quais a Faculdade e o seu corpo docente tivesse 

especiais valências, e constituir equipas de investigação integradas por estudantes, de forma a 

introduzir estes últimos nas rotinas de trabalho próprias da investigação científica.  

A realização do primeiro daqueles objectivos - criar estruturas de apoio a novos 

trabalhos de investigação multidisciplinar em direito – envolveu o  investimento na constituição 

de corpus de informação para apoiar a investigação, ao qual estiveram associadas as 

actividades desenvolvidas no âmbito do Subprojecto 1. Entre elas, importa referir o 

enriquecimento do acervo documental e bibliográfico da biblioteca da Faculdade e dos 

respectivos instrumentos de descrição, que acompanhou todo o período de existência do 

CEDIS até ao momento. A essa realização acrescentou-se, no ano de 2006, a disponibilização 

electrónica sistemática de textos clássicos da doutrina jurídica portuguesa dos séculos XIX e 

XX, com a qual se completou o trabalho já iniciado em anos anteriores. Este trabalho foi 

acompanhado pela publicação de textos de análise histórico-doutrinal desse corpus e pela 

organização de seminários e encontros científicos de formato semelhante ao que está 

identificado no subprojecto 1 deste relatório, o qual decorrerá ainda este ano, e que contará 

com a presença de vários investigadores nacionais e estrangeiros. 

Paralelamente, desenvolveram-se instrumentos informáticos de apoio à investigação 

jurídica na Internet (Jurist Portugal) e foram sendo publicados, na página da Faculdade, um 

conjunto apreciável de Working papers (53 textos) sobre temas relacionados com áreas de 

investigação do Instituto e outras. 

No respeitante ao subprojecto2, cujo objectivo principal é o de, a longo prazo, facilitar a 

constituição de um corpo doutrinal e científico coerente (“de Escola”) sobre o novo direito 

português, importa destacar o amplo conjunto de publicações nas quais são divulgados os 

resultados da investigação dos membros do CEDIS, bem como a sua divulgação em 

seminários e conferências nacionais e internacionais. Este conjunto de publicações é o 

resultado do trabalho de professores e estudantes de pós-graduação e dos membros 

integrados e associados do Centro. Além das Conferências avulsas realizadas na Faculdade 

ou fora dela e dos textos e estudos publicados ou em vias de publicação (incluindo trabalhos 
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de investigação, manuais de ensino, comentários e colectâneas sobre direito português e 

estrangeiro), são de destacar, neste conjunto, as três dissertações de doutoramento realizadas 

no âmbito do Programa de Doutoramento da Faculdade de Direito e concluídas ao longo do 

ano de 20061, a que se acrescenta uma outra, concluída por um colaborador do Centro2 e os 

seminários que se realizam periodicamente na Faculdade, nomeadamente o SPEED, 

Seminário Permanente sob o Estado e o Estudo do Direito, com treze sessões realizadas 

durante o ano de 2006. É ainda importante referir, pela sua importância no desenvolvimento de 

um corpus de literatura científica sobre o direito, os nºs já publicados pela revista Thémis, aos 

quais se acrescentaram, ao longo do ano de 2006, uma edição especial dedicada aos 30 Anos 

da Constituição portuguesa, uma monografia e o nº 12 da Revista, um nº temático sobre 

Filosofia do Direito e Teoria da Justiça, bem como a conclusão de uma síntese panorâmica 

sobre direito português escrito em Inglês Este último livro, constituído por vinte e dois capítulos 

temáticos, contou com a colaborações dos professores da Faculdade especialistas nas 

diversas áreas. 

Os três sub-projectos seguintes, 3, 4 e 5, enquadram os resultados de actividades de 

natureza mais especializada. No seu âmbito, são particularmente importantes os Projectos de 

Investigação coordenados, a título individual, por Professores da Faculdade, mas envolvendo, 

em alguns casos, outros docentes desta de outras Faculdade ou instituições científicas, e 

contando com financiamentos de diversas proveniências (sobretudo, Ministério da Ciência e 

Tecnologia e/ou União Europeia, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Fundações Calouste 

Gulbenkian e Luso-Americana).  

No âmbito do subprojecto3, vocacionado para a “Pesquisa, teste e desenvolvimento de 

modelos jurídicos que possam interagir com os novos temas jurídicos emergentes numa 

sociedade em que a regulação por parte do Estado tende a enfraquecer, tem sido privilegiado o 

estudo de modelos clássicos e alternativos da resolução de conflitos. A par deles, alguns 

membros do Centro têm também continuado a realizar inquéritos cujo objectivo é o de captar 

os sentimentos de justiça difusos, partilhados pelo cidadão comum.  

O Subprojecto 4 visa realizar todos os objectivos gerais do CEDIS para a investigação 

em direito e sociedade, mas dirigidos para uma área geográfica e histórica concreta, 

correspondente aos territórios africanos colonizados por Portugal, no passado, e que são hoje 

países de expressão oficial portuguesa. Entre esses objectivos contam-se a criação de bases 

de dados sobre o direito (legislação, jurisprudência) em vigor nesses países, no presente e em 

épocas passadas, nomeadamente durante o período colonial. Paralelamente, pretende-se 

 
1 OLIVEIRA , Andreia Sofia Pinto de, "O Direito de Asilo na Constituição Portuguesa - Âmbito de Protecção de um Direito 
Fundamental", dissertação de doutoramento defendida a 6 de Fevereiro de 2006; MELO, Helena Maria Matias Pereira 
de, "Implicações Jurídicas do Projecto do Genoma Humano: Constituirá a Discriminação Genética uma nova Forma de 
Apartheid?", Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, dissertação de doutoramento defendida a 6 de 
Julho de 2006; NEVES, Vítor Alexandre Caetano Pereira das, "A Cessão de Créditos em Garantia – entre as realização 
das situações obrigacionais e a relativização das situações reais", Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa, dissertação de doutoramento defendida a 26 de Maio de 2006. 
2 CAMARINHAS, Nuno, Juízes Letrados em Portugal no séc. XVIII.  
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fazer circular, sob a forma de publicações académicas e de encontros científicos, estudos e 

informações não apenas sobre os sistemas jurídicos plurais desses países, mas também sobre 

o contexto sócio-económico e cultural em que esses sistemas se desenvolvem e as mutações 

a que têm sido sujeitos ao longo do seu processo de “modernização”. De entre as actividades 

desenvolvidas durante o ano de 2006, são de destacar, como principais realizações no âmbito 

deste projecto, a recolha e organização de documentos históricos relevantes para a 

compreensão dos modelos jurídicos e de aplicação do direito seguidos nas colónias 

portuguesas em África durante os séculos XIX e XX e a publicação de estudos monográficos 

sobre Direito pós-colonial e pluralismo jurídico em Angola e Moçambique, além de artigos 

publicados em revistas especializadas que incidem sobre o mesmo tema numa perspectiva 

histórica. Deu-se continuidade à organização de encontros científicos e à participação em 

seminários e colóquios realizados fora do país. 

Encontra-se neste momento em curso a identificação de todas as colectâneas 

especiais de legislação colonial e respectivos repertórios, trabalho que vai ser continuado ao 

longo do ano de 2007 e cujos resultados serão integrados num projecto mais amplo, 

envolvendo outras instituições, que visa a informatização de toda a legislação histórica 

portuguesa. 

Finalmente, no âmbito do subprojecto 5, dirigido para o desenvolvimento de actividades 

de observação do processo legislativo e de avaliação multidisciplinar do impacto da legislação 

adquirem especial relevância a continuação dos trabalhos que têm sido feitos no âmbito do 

Observatório Permanente de Legislação, cujos resultados estão agora a ser informatizados e 

submetidos à respectiva análise qualitativa e quantitativa. Desse esforço analítico resultará 

uma monografia de caracterização da produção legislativa em Portugal nas diversas vertentes 

definidas no âmbito deste projecto e uma a respectiva apreciação crítica.  

A este projecto somaram-se, ao longo do ano de 2006, dois outros, cujos trabalhos 

estão em curso, o primeiro visando a avaliação legislativa dos dez anos de vigência da 

Reforma do Código de Processo Civil e o segundo visando a avaliação do regime legal do 

incumprimento contratual. Este último será ampliado, no futuro, e integrará novas visões sobre 

o problema, apoiadas em interpretações sugeridas pela Análise Económica do Direito. Está 

ainda a iniciar-se um outro estudo, de avaliação do regime de responsabilidade civil português. 

 

Importa, por fim, salientar a participação, em todos estes projectos, de alunos da 

licenciatura e doutoramento. Essa participação tem sido incentivada quer através da 

rentabilização de trabalhos realizados em disciplinas que integram o curriculum do Curso em 

Direito da Faculdades – de que é exemplo a participação dos estudantes da cadeira de 

Informática para Juristas na alimentação do Portal Jurist Portugal, que se intensificará a partir 

do segundo semestre de 2006 – quer como bolseiros de investigação contratados a tempo 

parcial. Com este envolvimento dos alunos o CEDIS tem conseguido aliar os seus objectivos 

científicos aos objectivos pedagógicos definidos nos novos curricula desenhados a partir dos 
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modelos de Bolonha, nomeadamente, o desenvolvimento da capacidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos no curso, da capacidade de recolher, seleccionar e interpretar 

informação jurídica relevante para a viabilização de trabalhos de investigação científica, e o 

incentivar de atitudes de inovação, espírito crítico e auto-crítico, autonomia no trabalho 

individual e em grupo, criatividade, auto-responsabilização e espírito de cooperação. Até ao 

momento o Centro concedeu já 18 bolsas de investigação a estudantes da Faculdade. 
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A lista que se segue organiza as actividades dos membros do Centro de acordo com a sua 
ligação aos diferentes projectos: 

 
    

Sub-projectoo Tipo  Actividade 

Sub-projecto 1 Global As actividades do Sub-projecto 1 foram fundamentalmente as seguintes: 

1 Continuação do programa de transcrição digital da literatura académica 
portuguesa do século XIX (Projecto “Arquivos Digitais do Direito e do 
Estado”). No seu conjunto, foram digitalizadas e preparadas para serem 
publicados em DVD c. de 600 obras. Para além deste trabalho – 
fundamentalmente efectuado por alunos, de acordo com o objectivo, 
seguido por este centro, de envolver os alunos em actividades preliminares 
de investigação –, ensaios históricos sobre as tendências de evolução nos 
diferentes campos do direito, assim como notas bio-bibliográficas, foram 
escritas pelos elementos seniores da equipa de investigação, com a ajuda 
dos elementos mais jovens. Um dos mais importantes resultados do 
projecto foi a criação de sinergias de colaboração entre investigadores 
experimentados e jovens alunos, introduzindo estes no caminho de trabalho 
criativo académico com carácter metódico e orientado por objectivos. Os 
resultados são visíveis, sendo a equipa juvenil já capaz de trabalhar com 
um razoável grau de autonomia, uma vez tendo os procedimentos sido 
estabelecidos e testados. Uma colaboração com a Biblioteca Nacional – a 
principal biblioteca pública em Portugal – tornará possível colocar uma 
enorme quantidade de material digital acessível online, para que o conjunto 
de textos jurídicos académicos fique disponível na Internet num futuro 
próximo (2007). 

Para o desempenho destas tarefas, foi formada uma equipa permanente de 
5 estudantes, hoje especialistas neste tipo de tratamento das fontes e, 
nisso, completamente autónomos. 

Encontra-se em preparação um Congresso Internacional de Comemoração 
dos 140 anos do Código Civil português de 1867, que decorrerá entre 15 e 
17 de Novembro de 2007. Durante a realização deste evento serão 
lançados dois DVD’s reunindo materiais relacionados com o Código de 
1867 e com a civilística portuguesa compreendida entre 1800 e c. 1910. O 
evento contará com a colaboração de toda a equipa de investigação, 
incluindo os estudantes, com apresentação de comunicações.  

O conjunto dos textos doutrinais já digitalizados serão disponibilizados no 
site  da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

2 Reactivação de um portal (Jurist Portugal) dedicado ao apoio à pesquisa 
jurídica na Internet e à disponibilização de informação jurídica relevante, 
integrando guias jurídicos temáticos, notícias com relevância jurídica 
divulgadas na comunicação social, publicação de working papers e outros 
trabalhos de alunos e professores de direito, divulgação de encontros 
científicos e outros eventos. A actualização e o melhoramento do portal 
foram tarefas desenvolvidas durante o segundo semestre de 2006, tendo 
sido disponibilizado um conjunto vasto de informação estruturada sobre 
temas e sítios jurídicos relevantes. A colaboração dos alunos na construção 
e manutenção desse portal, através da interacção com o programa de uma 
disciplina do curso de licenciatura (Informática para Juristas), foi já 
programada e deverá desenvolver-se durante o ano de 2007. Este portal 
faz parte de um conjunto de projectos que se desenvolveram associados – 
e tendo por modelo inspirador – à Jurist americana. Esta, por sua vez, foi 
projectada pelo Prof. Bernard Hibbits, inicialmente como um website 
chamado “law professors on the web”, em 1996. O nome Jurist 
(http://jurist.law.pitt.edu) foi adoptado oficialmente em 1997. Foi concebido 
para uso dos professores de Direito para partilha de materiais legais online 
da autoria de outros professores de Direito, mas foi evoluindo de um 
modelo do tipo “biblioteca-arquivo”, de orientação e uso académico interno, 
para um serviço vivo e dinâmico, alimentado por professores de Direito e 
pelos seus trabalhos académicos e consultado por agentes exteriores ao 
ambiente académico inicial, ficando conhecido como um serviço de notícias 
e pesquisa, assim como um instrumento que faz a ponte entre o ensino e 
investigação do Direito, os estudantes e o grande público. A Jurist norte-
americana é hoje um serviço de pesquisa jurídica e também um serviço de 
notícias jurídicas, actualizadas em tempo real, na Internet, por 30 
estudantes de Direito, além de editores e informáticos que trabalham em 
part-time e são dirigidos ainda pelo Prof. Hibbits na University of Pittsburgh 
School of Law na Pennsylvania. 

http://jurist.law.pitt.edu/
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3. Enriquecimento do acervo da biblioteca da Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, através da aquisição de novos livros e do 
desenvolvimento do programa extra de catalogação e indexação. Os fundos 
para este efeito foram partilhados com o orçamento da Faculdade. 

4. Desenvolvimento da colecção de working papers publicados na página da 
Faculdade, numa colecção que conta já com 53 textos de elevada qualidade 
científica.  

 

 Contribuições 
individuais 

 

 Tipo Investigador Actividade 

Sub-projecto 1 

 

Artigo em 
publicação 
internacional 

António Manuel 
Hespanha 

HESPANHA, António Manuel, “O direito penal e o seu ensino (c. 1800-
c. 1910)”, e também em A. M. Hespanha e Cristina Nogueira da Silva, 
Fontes para a história do direito penal em Portugal (c. 1800-c.1910). 
DVD. Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 2006 (em 
fase final de edição). A publicar em Studi in memoria di Mário 
Sbricccolli, Macerata. 

HESPANHA, António Manuel, “O direito administrativo como 
emergência de um governo activo (c. 1800- c. 1910)”, Revista de 
história das ideias, IHE, FL-UC 26(2005) 119-159. [Também em A. M. 
Hespanha e Cristina Nogueira da Silva, Fontes para a história do 
direito administrativo em Portugal (c. 1800-c.1910). DVD, Faculdade 
de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 2006; e em Revista de 
Investigaciones Jurídicas, 30 (2006), Escuela Libré de Derecho, 
México.] 

Sub-projecto 1 

 

Relatório Ana 
Gonçalves, 
(coord. Cristina 
Nogueira da 
Silva) 

Jurist-Portugal. Relatório intercalar. 

 

    

Sub-projecto Tipo  Actividade 

Sub-projecto 2 Global As actividades do Sub-projecto 2 foram fundamentalmente as seguintes: 

1 Aumento de publicações académicas da Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, tanto no respeitante a livros (incluindo 
manuais), quanto a artigos publicados nas mais diversas revistas 
académicas. O conjunto de publicações visa criar um acervo literário que seja 
representativo do espírito e do estilo de uma Faculdade cuja vocação é a de 
inovar no ensino e na investigação no âmbito do direito. 

2 Produção de um compêndio de Direito português (Portuguese Law – an 
Overview), com vista à divulgação do mesmo, escrito numa língua de grande 
difusão (inglês) e estruturado por grandes domínios, dos quais é fornecida 
uma visão geral em linguagem acessível tanto para juristas como para não 
juristas. 

3 Apoio à publicação de manuais e lições de apoio ao ensino do direito, todos 
eles envolvendo investigação inédita, nomeadamente quanto à legislação, 
jurisprudência e interpretações doutrinárias, na respectiva área, bem como a 
recolha dos estudos mais recentes sobre cada área. Neste momento 
destaca-se, pelo grande volume de trabalho já produzido, um estudo crítico 
sobre Direito da segurança social, no qual são consideradas quer as Noções 
Fundamentais e Teoria Geral do Direito da segurança social, quer as 
recentes alterações legislativas e a filosofia que lhes subjaz. 

4 Iniciação da investigação sobre ensino do direito com recurso aos métodos 
de ensino à distância (e-learning), com o apoio técnico da equipa para isso 
constituída pela Reitoria da Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa. Este projecto relaciona-se com a necessidade de conhecer e 
experimentar novas técnicas de ensino de direito, mais adequadas à filosofia 
de Bolonha, relacionando-se a sua urgência com o facto de ter sido já 
aprovada a adequação da licenciatura em direito da Faculdade ao modelo de 
Bolonha, que se será seguido já a partir do ano lectivo de 2007-2008. 

 

5 Participação e organização de eventos académicos nacionais ou 
internacionais, destacando-se, entre os acontecimentos organizados e 
realizados na Faculdade, as 13 sessões do Seminário Permanente sobre o 
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Estado e o Estudo do Direito, na qual se discutiram e debateram, sempre 
com a presença de académicos ou juristas especialistas nas diversas áreas 
convidados. 

6 Foi ainda prosseguido o objectivo, que norteou a actividade do Centro desde 
a sua criação, de Integração da investigação académica individual em 
projectos globais e interdisciplinares, com a participação, designadamente, de 
sociólogos e economistas, que se revelou particularmente importante nos 
projectos de avaliação, do ponto de vista da eficiência, de determinados 
regimes jurídicos. Foi favorecida a integração nas equipas de investigação de 
estudantes, incentivando a investigação jurídica por parte deste últimos. A  

7 Apesar das pesadas responsabilidades pedagógicas que recaem sobre os 
membros da Faculdade, os resultados foram muito positivos, mesmo que 
possam continuar a parecer dispersos ou menos programados. De qualquer 
forma, permitir ao máximo a iniciativa pessoal e a liberdade de escolha nas 
áreas científicas de intervenção é outra característica da Faculdade e, como 
tal, do Centro. 

Sub-projecto 2 Contribuições 
individuais 

 

 Tipo Investigador Actividade 

Sub-projecto 2 Livro Armando 
Marques 
Guedes 

GUEDES, Armando Marques, Trei Conferinte, Biblioteca Diplomatica, 
Ministerial Afacerilor Externe, Bucuresti, Romania, 2006.. 

Sub-projecto 2 Livro António Manuel 
Hespanha 

HESPANHA, António Manuel, publicação em Espanha do livro O 
constitucionalismo monárquico português (c. 1750- c. 1910), Centro de 
Estudios Constitucionales (entregue para publicação). 

HESPANHA, António Manuel, edição no Brasil do livro Portugal 
moderno. Político e institucional (com um novo capítulo), Florianópolis, 
UFSC-Fundação Boiteux, 2005. 

Sub-projecto 2 Livro António Manuel 
Hespanha, 
Cristina 
Nogueira da 
Silva 

HESPANHA, António Manuel, e SILVA, Cristina Nogueira da, tradução e 
revisão científica do livro de Horst Dippel Novas perspectivas da 
história constitucional, Fundação Gulbenkian (a publicar no início de 
2007). 

Sub-projecto 2 Livro (co-editor) Carlos Ferreira 
de Almeida / 
Maria 
Assunção 
Cristas / Nuno 
Piçarra 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, CRISTAS, Assunção, e PIÇARRA, Nuno 
(orgs.), Portuguese Law – An Overview (no prelo). 

Sub-projecto 2 Livro Cláudia 
Trabuco 

TRABUCO, Cláudia, O direito de reprodução de obras literárias e 
artísticas no ambiente digital, Coimbra, Coimbra Editora, 2006. 

Sub-projecto 2 Livro Jorge Bacelar 
Gouveia 

GOUVEIA, Jorge Bacelar (com M. Saturino da Costa Gomes e 
Fernando Soares Loja), Legislação de Direito da Religião, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2006. 

Sub-projecto 2 Livro Mariana 
França 
Gouveia 

GOUVEIA, Mariana França, Regime Processual Experimental Anotado, 
Coimbra, 2006. 

GOUVEIA, Mariana França (org.), Conflitos de Consumo, Coimbra, 
2006. 

Sub-projecto 2 Livro Paula 
Escarameia 

ESCARAMEIA, Paula, Direito Internacional Público (redacção conjunta 
do novo livro de Patrick Daillier e Alain Pellet). 

Sub-projecto 2 Artigo em obra 
colectiva 
internacional 

António Manuel 
Hespanha 

HESPANHA, António Manuel, Secção “Portugal”, in Peter Brandt et al., 
Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. 
Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen 
Wandel. Band 1: Um 1800, Bonn, Verlag J. H. W. Dietz, 2006, 1171-
1198.  

Sub-projecto 2 Artigos em obra 
colectiva 
internacional 

Constança 
Urbano de 
Sousa 

SOUSA, Constança Urbano de, "Le droit des membres de la famille du 
citoyen de l’ Union européenne de circuler et de séjourner sur le 
territoire des États membres dans la directive 2004/38/CE", in Jean-
Yves Carlier / Elspeth Guild, L’avenir de la libre circulation des 
personnes dans l’UE, Bruylant, Bruxelas, 2006, pp. 103-125. 

SOUSA, Constança Urbano de, “The Portuguese Nationality Law: 
Evolution” (em co-autoria com Maria Joannis Baganha), in Rainer 
Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk, Harald Waldrauch (eds.) 
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Acquisition and Loss of Nationality | Volume 2: Country Analyses 
Policies and Trends in 15 European Countries, Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2006. 

Sub-projecto 2 Artigo em obra 
colectiva 
internacional 

Cristina 
Nogueira da 
Silva 

SILVA, Cristina Nogueira da, “Administrative Cartography in Portugal”, 
in Mathew H. Edney, History of Cartography, vol. IV: “Cartography in 
the European Enlightenment”, Chicago, The University of Chicago 
Press, (no prelo). 

Sub-projecto 2 Artigo em 
publicação 
internacional 

Assunção 
Cristas 

CRISTAS, Assunção, "Transmissão Contratual do Direito de Crédito. 
Do carácter real do direito de crédito (Resumo)", in Revista do Centro 
de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça Federal (Brasil), Ano X, 
Setembro 2006, p. 89. 

Sub-projecto 2 Artigo em obra 
colectiva nacional 

Armando 
Marques 
Guedes 

GUEDES, Armando Marques e COUTINHO, Francisco Pereira (2006), “O 
Processo de Integração Europeia e a Constituição Portuguesa”, Nação 
e Defesa, 115: 83-112, Instituto da Defesa Nacional, Lisboa. 

GUEDES, Armando Marques, “Pensamento estratégico Nacional: que 
futuro?” in J. M. Freire Nogueira e J. Vieira Borges, O Pensamento 
Estratégico Nacional, pp. 243-299, Cosmos e Instituto da Defesa 
Nacional. 

GUEDES, Armando Marques (com Nuno Canas Mendes), “Os 
Institutos Diplomáticos e a Formação de diplomatas”, in Negócios 
Estrangeiros n.º 9.1, Março 2006, pp. 62-134. 

GUEDES, Armando Marques, “Think tanks, Diplomacia e Política 
Externa”, in Negócios Estrangeiros, n.º 91, Março 2006, pp. 146-179. 

GUEDES, Armando Marques (ed.), Negócios Estrangeiros, revista do 
Instituto Diplomático do MNE, n.º 9.1., pp. 374, nº 9.2. pp. 141. 

Sub-projecto 2 Artigo em obra 
colectiva nacional 

Carlos Ferreira 
de Almeida 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, “Responsabilidade civil pré-contratual. 
Reflexões de um jurista português (porventura) aplicáveis ao direito 
brasileiro”, in O Direito da Empresa e das Obrigações e o Novo Código 
Civil Brasileiro (org. A. Santos Cunha), Quartier Latin, São Paulo, 
2006, p. 158-189. 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, “Registo de valores mobiliários”, in 
Direito dos Valores Mobiliários, vol. VI, 2006, pp. 51-138. 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, “Contrato formal e pré-contrato 
informal”, in Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 25 
anos da reforma de 1977, vol. II, A Parte Geral do Código e a Teoria 
Geral do Direito Civil, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pp. 349-365. 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, “A função económico-social na estrutura 
do contrato”, in Estudos de homenagem ao Professor Doutor José 
Dias Marques, Coimbra, 2006, pp. 57-80. 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, “Qualidade do objecto contratual”, in 
Estudos de Direito do Consumidor, nº 7, Coimbra, 2005 (mas 2006), 
pp. 17-47. 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, “As pessoas no conteúdo dos 
contratos”, in Estudos jurídicos e económicos em homenagem ao 
Professor Sousa Franco, Lisboa,  2006. 

Sub-projecto 2 Artigo em obra 
colectiva nacional 

Cláudia 
Trabuco 

TRABUCO, Cláudia, "Intercâmbio de ficheiros na Internet", Direito da 
Sociedade da Informação, Vol. VII, Coimbra (no prelo). 

Sub-projecto 2 Artigo em obra 
colectiva nacional 

João Caupers CAUPERS, João, "A pretexto do dever de sigilo do Provedor de 
Justiça", in O Provedor de Justiça. Estudos, Lisboa, 2006, pp. 81 a 95. 

Sub-projecto 2 Artigo em obra 
colectiva nacional 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

GOUVEIA, Jorge Bacelar, A Lei Básica da Região Administrativa 
Especial de Macau – contributo para uma compreensão de Direito 
Constitucional, in AAVV, Homenagem ao Prof. Doutor André 
Gonçalves Pereira, Coimbra Editora, 2006, pp. 261 e ss. 

Sub-projecto 2 Artigo em obra 
colectiva nacional 

Maria Helena 
Brito 

BRITO, Maria Helena, “Direito aplicável ao contrato internacional de 
trabalho. Algumas considerações a propósito do Código do Trabalho”, 
in Estudos em Homenagem ao Conselheiro Luís Nunes de Almeida. 
(no prelo – entregue para publicação). 

BRITO, Maria Helena, “A Convenção da Cidade do Cabo relativa a 
garantias internacionais sobre equipamento móvel e o Protocolo 
Anexo sobre questões específicas relativas a equipamento 
aeronáutico”, in Estudos em Homenagem aos Professores Doutores 
Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier. (, no prelo – 
entregue para publicação). 
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BRITO, Maria Helena, “Falências internacionais”, in Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor José Dias Marques (no prelo – 
entregue para publicação). 

Sub-projecto 2 Artigo em 
publicação 
nacional 

Carlos Ferreira 
de Almeida 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, “Ensino do direito do consumo”, in 
Themis, nº 12, 2006, pp. 215-238. 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, “O poder dos professores”, Themis, nº 
12, 2006, pp. 239-248. 

Sub-projecto 2 Artigo em 
publicação 
nacional 

Assunção 
Cristas 

CRISTAS, Assunção, "Citação como notificação ao devedor cedido. 
Anotação dos Acórdãos do STJ de 9.11.200 e de 3.06.2004", 
Cadernos de Direito Privado, n.º14 Abril/Junho de 2006, p. 58. 

Sub-projecto 2 Artigo em 
publicação 
nacional 

Marta Tavares 
de Almeida 

(org.) Legislação - Cadernos de Ciência de Legislação, nº 41, Out/Dez 
2005 (publicada em Junho 2006). 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

António Manuel 
Hespanha 

“O imaginário político do Antigo Regime”, Conferência no 
Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 24 de Maio de 2006. 

“Porque foi portuguesa a expansão portuguesa”, Congresso "Na 
Trama das Redes: política e negócios no império português, séculos 
XVI-XVIII", Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, 1 de Junho de 2006. 

"La historia del derecho en la formación de los juristas”, Conferência 
aberta no Departamento de Derecho da Universidad Iberoamericana, 
14 de Setembro de 2006, 2 horas. 

"V. Seminario-diálogo na Escuela Libre de Derecho. Seminário de 
discusión sobre a sua obra e percurso científico", 15 de Setembro de 
2006, 2 horas e 30 minutos. 

"La historia del derecho en la formación de los juristas”, Aula para 
estudantes finalistas da Universidad Panamericana: 18 de Setembro 
de 2006. 

"La historia del derecho en la formación de los juristas", Colegio de 
México, 20 de Setembro de 2006. 

"La historia constitucional en el «momento constitucional» de nuestros 
dias", Conferência inaugural do Congreso de historia constitucional 
mexicana, no Instituto Mora, 21 de Setembro de 2006. 

“El libro, imágen canónica del derecho”, Congresso Derecho y cultura 
contemporánea: la percepción de las instituciones (2 y 3 de Noviembre 
de 2006), no Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2 de 
Novembro de 2006. 

“A lenta construção da modernidade jurídica”, Curso na Universidade 
Gama Filho, Departamento de Direito, 2 a 12 de Junho de 2006. 

"Para una Historia Crítica del Derecho","El derecho como clave de la 
antropología de las sociedades tradicionales europeas", “A história 
jurídica e institucional do Império colonial português”, Curso na 
Escuela Libre de Derecho. Cidade do México Temas: 14 de Setembro 
de 2006, 2 horas. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Armando 
Marques 
Guedes 

“Thinking and acting in foreign politics: the role of contemporary think 
tanks”, Ministry of Foreign Affairs of Romenia, Bucareste, Roménia, 15 
de Março de 2006. 

“Diplomatic training inside and outside the EU. A comparative study”, 
Romanian Diplomatic Institute, Bucareste, Roménia, 16 de Março de 
2006. 

“Global conflicts and the new warriors. Structure and learning in 
networks and swarms”, Faculty of History and International Affairs, 
University of Bucharest, Bucareste, Roménia, 16 de Março de 2006. 

“State and Traditional Law in Angola: Mapping Issues”, Chr. Michelson 
Institute, Bergen, Noruega, 20 de Abril de 2006. 

“The Role of Contemporary think-tanks in foreign policy and decision-
making”, Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais, 
Moscovo, Rússia, 16 de Maio de 2006. 

“Training for Modern Diplomacy”, Academia Diplomática, Moscovo, 
Rússia, 17 de Maio de 2006. 
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“Model for the prediction of global conflicts”, Universidade de Relações 
Internacionais (MGIMO), Moscovo, Rússia, 17 de Maio de 2006. 

“Swarms, learning and organizational forms in the 4th generation 
warfare”, Academia do Estado-Maior General. Moscovo, Rússia, 17 de 
Maio de 2006. 

“Models for the prediction of global conflicts”, Universidade Estatal de 
S. Petersburgo, Rússia, 18 de Maio de 2006. 

“Diplomatic training between practice and Academia”, Academia 
Diplomática Grega, Atenas, Grécia, 24 de Maio de 2006. 

“The prediction of global conflicts in the 21 st century”, Instituto 
Diplomático Romeno, Sinaia, Roménia, 21 de Novembro de 2006. 

“Contemporary Public Diplomacy”, Instituto Diplomático Romeno, 
Sinaia, Roménia, 21 de Novembro de 2006. 

“Global conflicts in the 21st century”, Faculty of History and 
International Affairs, University of Bucharest, Buscareste, Roménia, 23 
de Novembro de 2006. 

“Culture, power and resources and the prediction of global conflicts”, 
Faculty of Political Science, Bucareste, Roménia, 23 de Novembro de 
2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Assunção 
Cristas 

“Protecção Constitucional do Consumidor e suas Implicações no 
Direito Contratual”, Jahrestagung 2006 der Deutsch-Lusitanischen 
Juristenverinigung: Schutzinteressen und Freiheitsrechte, Würzburg, 
18 de Novembro de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Cláudia 
Trabuco 

Discussant of the paper "Indirect liability for copyright infringement in 
multisided markets", 23rd EALE Annual Conference, Madrid, 14 de 
Setembro de 2006, 30 minutos. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Constança 
Urbano de 
Sousa 

“Le regroupement familial”, Universidade Livre de Bruxelas, 11 de 
Julho de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Elena Burgoa "Nuevas tendencias en materia prueba ilícita. El régimen portugués", 
comunicacão enviada para Congresso Mundial Associação Direito 
Processual, org. Inst. Brasileiro D. Processual, Salvador, Bahía, Brasil, 
(a celebrar de 16 a 21 de Novembro de-2007). 

"La prueba ilícita en el proceso penal portugués", VII Jornadas sobre 
Justicia Penal, Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, org. 
Instituto Investigaciones Jurídicas da UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma Mexico), México, 19 a 23 Junho 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

“Constituição e Direito Internacional”, palestra proferida a convite do 
escritório de advogados “José Saraiva e Associados”, por ocasião do 
lançamento da versão brasileira do livro Manual de Direito 
Internacional Público, publicado pela Editora Renovar, Brasília, 17 de 
Abril de 2006. 

“Democracia, sistema eleitoral e justiça eleitoral”, palestra proferida a 
convite do Supremo Tribunal de Justiça da República da Guiné-
Bissau, no âmbito da Cimeira Jurídico-Constitucional comemorativa da 
VI Cimeira e dos 10 Anos da CPLP, Bissau, 24 de Julho de 2006. 

“Garantia da Constituição e Estado de Direito”, palestra proferida em 
Bissau, a convite do Supremo Tribunal de Justiça da República da 
Guiné-Bissau, no âmbito da Cimeira Jurídico-Constitucional 
comemorativa da VI Cimeira e dos 10 Anos da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, 26 de Julho de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Marta Tavares 
de Almeida 

"The Learning Legislator", 7.º Congresso da European Association of 
Legislation, The Hague/Netherlands, 31 de Maio / 1 de Junho de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Nuno 
Camarinhas 

«Les juges portugais d'Ancien régime (1620-1800)», Seminário 
«Histoire et anthropologie du monde hispanique», coord. por Bernard 
Vincent, Jordi Canal, Enric Porqueres, Wolfgang Kaiser, Jean-Frédéric 
Schaub e Jean-Paul Zuñiga, EHESS e Université de Paris I, 7 de 
Março de 2006, 120 minutos. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Nuno Piçarra "Pós-Graduação em Direito da União Europeia", Universidade do 
Piaui, Brasil, 9 e 10 de Fevereiro de 2006, 12 horas. 

Cours d'été "Droit et politique de l'immigration et de l'asile en Europe, 
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Universidade Livre de Bruxelas, 11 de Julho de 2006, 2 horas. 

"Curso de Acesso ao Mestrado/Doutorado: Direito Europeu e Direito 
Comunitário", Universidade de Palmas, Tocatins, Brasil, 15 a 17 de 
Junho de 2006, 16 horas. 

Cours d'été "Droit et politique de l'immigration et de l'asile en Europe, 
Universidade Livre de Bruxelas, 11 de Julho de 2006, 2 horas. 

"I Seminário Luso Brasileiro sobre tráfico de pessoas e imigração 
ilegal", Brasília, 27 a 29 de Novembro de 2006, 3 horas. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Paula 
Escarameia 

Participação nos debates sobre o Relatório da Comissão de Direito 
Internacional na 6ª Comissão da Assembleia Geral da ONU, Nova 
Iorque. 

Participação na reunião dos directores dos Departamentos de 
Assuntos Jurídicos dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, 
reunidos na ONU, Nova Iorque. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Armando 
Marques 
Guedes 

“Diplomacia Económica”, Organização e coordenação do Seminário 
Diplomático, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 4 e 5 de Janeiro de 
2006. 

“Instrumentos de Política Externa: Crises, guerra e intervenções 
militares. O hard power e a Propaganda”, Curso de Política Externa 
Nacional, Instituto da Defesa Nacional, 18 de Janeiro de 2006. 

Discurso inaugural da Exposição “Acção Humanitária de Aristides de 
Sousa Mendes”, Palácio de S. Bento, Lisboa, 26 de Janeiro de 2006. 

Participação na Mesa Redonda “O Reino Unido e a União Europeia”, 
Instituto da Defesa Nacional, Lisboa, 31 de Janeiro de 2006. 

“Diplomacia cultural – aspectos práticos”, Curso de Política Externa 
nacional, Instituto da Defesa Nacional, Lisboa, 1 de Fevereiro de 2006. 

“Eurodefence: Cooperação Reforçada”, Instituto da Defesa Nacional, 
Lisboa, 2 de Fevereiro de 2006. 

“Conflitos globais no século XXI”, Sessão de abertura do Mestrado 
“Segurança e Defesa”, 14 de Fevereiro de 2006. 

“Saídas Profissionais”, Debate na Universidade Católica Portuguesa, 
21 de Fevereiro de 2006. 

“Diplomacia”, Mesa redonda na Universidade Católica Portuguesa, 21 
de Fevereiro de 2006. 

“União Europeia-Turquia”, Mesa redonda no Instituto da Defesa 
Nacional, Lisboa, 2 de Março de 2006. 

“A Estratégia político-militar Portuguesa em princípios do século XXI”, 
Instituto de Estudos Superiores Militares, Curso de Formação de 
Oficiais-Generais, 27 de Março de 2006. 

“As raízes internas das ‘estratégias’ externas de cooperação cultural 
com os PALOP”, Curso de Política Externa Nacional, Instituto da 
Defesa Nacional, Lisboa, 27 de Março de 2006. 

“Haverá um actor político a que podemos chamar o Islão?”, Curso de 
Política Externa Nacional, Instituto da Defesa Nacional, 17 de Abril de 
2006. 

“A Caça às cabeças e os pactos de paz na Ásia do Sudeste”, Aula 
Aberta na Faculdade de Direito Universidade do Minho, 27 de Abril de 
2006. 

“História, Política, Economia e Cultura na Ásia do Sudeste e na Bacia 
do Pacífico”, Curso de Política Externa Nacional, Instituto da Defesa 
Nacional, 4 de Maio de 2006. 

Cerimónia de Abertura do Ciclo de Conferências "Portugal e as 
Relações Internacionais", Sociedade de Geografia de Lisboa, 29 de 
Maio de 2006. 

Cerimónia de Apresentação e Encerramento do Curso “Direito dos 
Tratados”, Palácio das Necessidades, 30 de Maio e 1 de Junho de 
2006. 

“O papel das Organizações Internacionais”, Sociedade de Geografia 
de Lisboa, 22 de Junho de 2006. 

Participação numa mesa redonda com o “Center for the Study of the 
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Presidency” sobre “Terrorism”, Instituto da Defesa Nacional, 29 de 
Junho de 2006. 

“O terrorismo internacional e o crime organizado”, Curso de Política 
Externa Nacional, Instituto da Defesa Nacional, 4 de Julho de 2006. 

Participação numa reunião de directores do Instituto e Academias 
Diplomáticas da União Europeia. Helsínquia, Finlândia, 17 a 19 de 
Setembro de 2006. 

“O Semi-presidencialismo nos PALOP”, Instituto de Estudos 
Superiores Militares, 26 de Setembro de 2006. 

Cerimónia de Encerramento do Curso de Estudos Africanos, Instituto 
de Estudos Superiores Militares, 29 de Setembro de 2006. 

“O poder na relação externa do Estado”, Curso de Política Externa 
Nacional, Instituto da Defesa Nacional, 3 de Outubro de 2006. 

“Um Mundo em globalização: a “nova ordem internacional”, a War on 
Terror e alguns modelos de previsão de conflitos”, Curso de Política 
Externa Nacional, Instituto da Defesa Nacional, 23 de Outubro de 
2006. 

“Enquadramento e conceitos: perspectivas teórico-metodológicas no 
estudo das Relações Internacionais”, Curso de Política Externa 
Nacional, Instituto da Defesa Nacional, 30 de Outubro de 2006. 

“Poder, geografia e conflitos na época actual”, Lisboa, Instituto da 
Defesa Nacional, 7 de Novembro de 2006. 

“Os conflitos globais no século XXI”, Ciclo de Conferência de Relações 
Internacionais, Almedina, Braga, 8 de Novembro de 2006. 

 “Poder, geografia e conflitos na época actual”, Instituto da Defesa 
Nacional, Porto, 10 de Novembro de 2006. 

Conferência intitulada “A Diplomacia Cultural Enquanto Modalidade de 
Soft Power”, Curso de Política Externa Nacional, Instituto da Defesa 
Nacional, Lisboa, 14 de Novembro de 2006. 

Moderador na Conferência do “Formadores para a Cooperação”, 
Instituto Nacional de Administração, Oeiras, 6 de Dezembro de 2006. 

Comunicação no workshop “Cenários sobre Espanha – aplicação do 
método GBN”, Ministério do Ambiente, 12 de Dezembro de 2006. 

Conferência de Ciência Política, Jornadas do NECPRI sobre “O Direito 
no ensino da Ciência Política em Portugal”, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, 14 de Dezembro de 2006. 

Conferência “A emergência de Novos Tipos e Conflitos: os conflitos 
assimétricos”, Curso de Política Externa Nacional, Instituto da Defesa 
Nacional, Lisboa, 19 de Dezembro de 2006. 

Workshop “Cenários sobre Espanha – aplicação do método GBN”, 
Ministério do Ambiente, 19 de Dezembro de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Assunção 
Cristas 

"Constituição e Contrato", com José João Abrantes, Seminário 
Permanente sobre o Estado e o Estudo do Direito, Lisboa, Junho de 
2006, 2 horas. 

Seminário-Debate Reforma da Lei do Centro de Estudos Judicários - 5 
temas: Tema D – "Dimensão Internacional e de investigação judiciária 
e cooperação na formação profissional", Maio de 2006, 3 horas. 

XI Workshop de Apoio à Revisão dos Códigos Legais, no âmbito do 
Programa PIR/PALOP II, Lisboa, 8 de Maio de 2006, 3 horas. 

"Regime de obras e sua repercussão na renda e na manutenção do 
contrato de arrendamento", Seminário “A nova lei do arrendamento 
urbano” Jurisnova, Lisboa, 10 e 11 de Outubro de 2006 e Setúbal, 13 
de Outubro de 2006. 

"Impacte da Directiva das Práticas Comerciais Desleais no Direito 
Português", Seminário DECO “A lealdade no comércio e os direitos 
dos consumidores”, Lisboa, 27 de Novembro de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Cristina 
Nogueira da 
Silva 

“Universalismo e pluralismo no Direito romano”, XVI Curso de Verão 
do Instituto de História Contemporânea Europa: o Paradoxo da 
Diversidade. O Lugar de Portugal na Construção da Identidade e da 
Unidade Europeias, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas, 20-23 Setembro de 2006 – texto já 
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enviado para publicação nas Actas  
Sub-projecto 2 Comunicação 

num encontro em 
Portugal 

Carlos Ferreira 
de Almeida 

"Quinze anos de codificação mobiliária", lição de encerramento do “10º 
curso de pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários” promovido 
pelo Instituto dos Valores Mobiliários, Lisboa, 27 de Junho de 2006. 

"Tradições de common law e de civil law", comentário ao tema 
apresentado pelo Professor John Gardner, da Universidade de Oxford, 
no Seminário permanente sobre o estado e o estudo do Direito 
(SPEED), Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 12 
de Dezembro de 2005. 

"Comentários sobre a política legislativa subjacente ao Anteprojecto do 
Código do Consumidor", seminário para a formação permanente no 
Centro de Estudos Judiciários sobre o Anteprojecto do Código do 
Consumidor, Lisboa, 7 de Julho de 2006. 

"O registo comercial", comunicação proferida nas “Jornadas sobre a 
Reforma do Código das Sociedades Comerciais em Homenagem ao 
Professor Doutor Raúl Ventura”, Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, 24 de Junho de 2006. 

"Comentários sobre a política legislativa subjacente ao Anteprojecto do 
Código do Consumidor", seminário para a formação permanente no 
Centro de Estudos Judiciários sobre o Anteprojecto do Código do 
Consumidor, Lisboa, 7 de Julho de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Cláudia 
Trabuco 

"Protecção da obra de design no Direito de Autor e no Direito da 
Propriedade Industrial", Curso de mestrado em Design, Faculdade de 
Arquitectura UTL, 3 horas. 

"Intercâmbio de Ficheiros na Internet", Curso de Verão sobre Direito da 
Sociedade da Informação, Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, 18 de Julho de 2006, 3 horas. 

"O direito de autor em Portugal", Comemorações do dia mundial do 
livro e do direito de autor, Bibliotecas Municipais de Lisboa, 20 de Abril 
de 2006. 

"Programa de apoio ao desenvolvimento dos sistemas judiciários", 
Programa IR PALOP II, Mesa Redonda, INA/GPLP(MJ), 8 de Maio de 
2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Constança 
Urbano de 
Sousa 

“Tráfico de Seres Humanos”, I Seminário Internacional sobre crime 
organizado e criminalidade de massa: as interferências ou ingerências 
mútuas, ISCPSI, 14 de Fevereiro de 2006. 

“O Direito de Imigração Europeu em emergência”, I Ciclo Anual Jovens 
Cientistas Sociais, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra, 15 de Março de 2006. 

"O Direito Europeu de Asilo no Espaço de Liberdade, Segurança e 
Justiça”, Instituto Diplomático, 20 de Abril de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Elena Burgoa "Os crimes contra a administração pública na lei portuguesa. Algumas 
reflexões sobre a jurisprudência Portuguesa", Colóquio org. Sindicato 
Magistrados Ministério Público (A Corrupção e os crimes cometidos no 
exercício de Funções Públicas), Setúbal, 6 de Julho de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Francisco 
Pereira 
Coutinho 

“As Vicissitudes dos Tratados Internacionais”, Seminário sobre Direito 
dos Tratados, Instituto Diplomático, 31 de Maio de 2006. 

“O Direito Português das Convenções Internacionais”, Seminário sobre 
Direito dos Tratados, Instituto Diplomático, 31 de Maio de 2006. 

“O Futuro do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça”, Seminário 
sobre o Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, Instituto 
Diplomático, 20 de Abril de 2006. 

“A política comum de vistos e, em particular, a cooperação consular 
enquanto elementos dessa política”, Seminário sobre o Espaço de 
Liberdade, Segurança e Justiça, Instituto Diplomático, 19 de Abril de 
2006. 

“Os Tribunais” (com Nuno Piçarra), Conferência sobre "A 
Europeização do Sistema Político Português", Seminário D'Óbidos '06, 
Instituto Português para as Relações Internacionais, Óbidos, 27 de 
Junho de 2006. 

“O Quadro Institucional da União Europeia”, “As Fontes da Ordem 
Jurídica Europeia” e os “Procedimentos de Tomada de Decisão da 
União Europeia” (três sessões), Seminário de Actualização em Direito 
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da União Europeia, Região Autónoma dos Açores, Vice-Presidência do 
Governo, Direcção Regional de Organização e Administração Pública, 
Angra do Heroísmo 27 de Junho de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

“A Lei de Segurança Interna: novos olhares constitucionais”, colóquio 
sobre a revisão da Lei de Segurança Interna, Instituto Superior de 
Ciências Policiais e Segurança Interna, Lisboa, 7 de Março de 2006. 

“Reuniões, manifestações e Estado de Direito”, colóquio subordinado 
ao tema geral “Reuniões, manifestações e actuação policial”, Instituto 
Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, Porto, 30 de 
Março de 2006. 

“Constituição e Educação”, mesa redonda sobre os “Os 30 Anos da 
Constituição de 1976”, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 28 de Abril de 2006. 

“Recrutamento e selecção dos magistrados”, seminário-debate 
subordinado ao tema geral “Reforma da Lei do Centro de Estudos 
Judiciários – cinco temas”, Lisboa, a convite da Directora do Centro de 
Estudos Judiciários, em representação da FD-UNL, 8 de Maio de 
2006. 

“Modelo institucional e orgânico”, seminário-debate subordinado ao 
tema geral “Reforma da Lei do Centro de Estudos Judiciários – cinco 
temas”, Lisboa, a convite da Directora do Centro de Estudos 
Judiciários, em representação da FD-UNL, 9 de Maio de 2006. 

“Direito de reunião e manifestação e Estado de Direito”, colóquio 
subordinado ao tema geral “Reuniões, manifestações e actuação 
policial”, Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, 
Lisboa, 25 de Maio de 2006. 

“Contrato e Constituição”, sessão num SPEED (Seminário Permanente 
sobre o Estado e o Estudo do Direito), em que foram oradores os 
Professores Doutores Assunção Cristas e José João Abrantes e 
comentadora principal a Prof. Doutora Teresa Negreiros, Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa, 22 de Maio de 2006. 

“Direito Internacional Público e Direito Português”, palestra num “Curso 
sobre Vinculação Internacional do Estado Português e Direito dos 
Tratados”, Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Lisboa, 1 de Junho de 2006. 

“Evolução do Direito da União Europeia”, palestra num Curso de 
Actualização em Direito da União Europeia, promovido pela Vice-
Presidência do Governo Regional dos Açores, através do Centro de 
Formação da Administração Pública dos Açores da Direcção Regional 
de Organização e Administração Pública, Angra do Heroísmo, 26 de 
Junho de 2006. 

“Relações do Direito da União Europeia com as Ordens Jurídicas dos 
Estados Membros”, palestra num Curso de Actualização em Direito da 
União Europeia, promovido pela Vice-Presidência do Governo 
Regional dos Açores, através do Centro de Formação da 
Administração Pública dos Açores da Direcção Regional de 
Organização e Administração Pública, Angra do Heroísmo, 27 de 
Junho de 2006. 

“Construção Europeia e Direito Português”, Universidade dos Açores e 
Centro de Informação Europe Direct dos Açores, Ponta Delgada, 26 e 
de Junho de 2006. 

“Construção Europeia e Direito Português”, Universidade dos Açores e 
Centro de Informação Europe Direct dos Açores, Angra do Heroísmo, 
27 de Junho de 2006. 

“Privacidade das comunicações electrónicas e retenção de dados: 
aspectos do Direito da União Europeia e do Direito Português”, V 
Curso de Verão sobre o Direito da Sociedade da Informação, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Associação 
Portuguesa de Direito Intelectual, 19 de Julho de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Maria Helena 
Brito 

"A representação nos contratos internacionais", Curso de Pós-
graduação sobre "Direito Comercial Internacional", Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, 18 de Janeiro de 2006. 

"Direito aplicável ao contrato internacional de trabalho", Curso de Pós-
graduação de Direito do Trabalho e da Segurança Social (2005/2006), 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 9 de Março de 
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2006. 
Sub-projecto 2 Comunicação 

num encontro em 
Portugal 

Marta Tavares 
de Almeida 

Apresentação do projecto "Observatório Permanente de Legislação" 
no seminário temático do mestrado "Novas Fronteiras do Direito", 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 17 de Maio 
de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Mariana 
França 
Gouveia 

"Regime Processual Especial Experimental", Lisboa, 19 de Janeiro de 
2006. 

"O papel do STJ enquanto órgão superior da hierarquia dos tribunais", 
Lisboa, 1 de Fevereiro de 2006. 

"A Acção Especial de Litigância de Massas", Porto, 16 de Fevereiro de 
2006. 

"Regime Processual Especial Experimental", Setúbal, 03 de Março de 
2006. 

"A Fundamentação da Injunção", Lisboa, 10 de Março de 2006. 

"A Audiência Preliminar", Lisboa, 26 de Março de 2006. 

"O Dever de Gestão", Lisboa, 19 de Outubro de 2006. 
Sub-projecto 2 Comunicação 

num encontro em 
Portugal 

Nuno Piçarra Pós-graduação em "Administração Pública e Direito Administrativo", 
Universidade Autónoma de Lisboa, Janeiro a Março de 2006, 20 
horas. 

Pós-graduação e Mestrado: "Estudos Avançados em Direito e 
Segurança", Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 22 
de Fevereiro de 2006, 3 horas. 

"Curso sobre o Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça", Instituto 
Diplomático, MNE, 18 a 21 de Abril de 2006, 6 horas. 

"Curso de Pós-graduação em Estudos Europeus", Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 3, 4 e 
10 de Maio de 2006, 6 horas. 

"Curso de Actualização em Direito da União Europeia", Angra do 
Heroísmo, Açores, 26 de Junho de 2006, 6 horas. 

"Curso de Pós-graduação em Direito Aéreo", Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, 11 de Outubro de 2006, 3 horas. 

Seminário "A defesa e a segurança dos cidadãos na Europa do Século 
XXI", Ministério da Defesa, 3 de Março de 2006, 3 horas. 

Colóquio "30 Anos da Constituição Portuguesa", Universidade Nova de 
Lisboa, 5 de Abril de 2006. 

"VIII Seminário de Estudos Europeus", Parlamento Europeu, Gabinete 
em Portugal, Lisboa, 4 de Maio de 2006, 2 horas. 

Seminário "Political and Security Aspects of the Eu's External 
Relations", Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, Lisboa, 
31 de Março de 2006, 2 horas. 

"Conferência Internacional sobre a Constituição Portuguesa", 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 28 de Abril de 2006. 

"I Seminário Luso Brasileiro sobre tráfico de pessoas e imigração 
ilegal", Cascais, 22 a 24 de Maio de 2006, 3 horas. 

Seminário de Óbidos, "A Europeização do Sistema Político Português", 
Óbidos, 28 de Junho de 2006, 3 horas. 

"Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça", SEF, Lisboa, 17 de 
Janeiro de 2006. 

"Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça", SEF, Lisboa, 21 de 
Fevereiro de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Paula 
Escarameia 

Conferencista sobre "A Organização das Nações Unidas", Curso de 
Defesa Nacional, Instituto de Defesa Nacional, Porto. Janeiro de 2006. 

“A Formação do Direito Internacional pela ONU”, Instituto de Defesa 
Nacional e Instituto Diplomático, Lisboa. 

“Os Crimes de Guerra e a Responsabilidade de Chefes Militares no 
Estatuto do Tribunal Penal Internacional”, Instituto Superior de Estudos 
Militares, Lisboa. 
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Congresso sobre "Direitos Económicos, Sociais e Culturais", 
apresentação das “Conclusões Finais”, Reitoria da Universidade Nova, 
Lisboa. 

Mestrado Novas Fronteiras do Direito, ISCTE, Março de 2006, 1 dia. 

Curso pós-graduação para Jornalistas, Tribunais Internacionais, 
Universidade Católica, Instituto de Estudos Políticos. 

Orientadora da Simulação das Negociações em curso na ONU sobre a 
Definição de Terrorismo, curso de Diplomacia Nacional para adidos de 
embaixada, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, Fevereiro 
de 2006. 

Sub-projecto 2 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Teresa Anjinho "O regime dos Direitos Humanos e a política de justiça internacional - 
A justiça internacional penal e os Direitos Humanos", Curso de Política 
Externa Nacional do Instituto Diplomático, 18 de Maio de 2006, 4 
horas. 

"O Tribunal Penal Internacional e a Transformação do Direito 
Internacional - A violência de género e o TPI", Faculdade de Direito da 
Universidade Católica Portuguesa, 25 de Março de 2006, Seminário 25 
e 26 de Março de 2006. 

Sub-projecto 2 Organização de 
evento 

Mariana 
França 
Gouveia 

Cinco Anos do Julgado de Paz de Lisboa Uma Reflexão, Conferência 
Comemorativa, Auditório da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa, 19 de Janeiro de 2007. 

Sub-projecto 2 Organização de 
evento 

Assunção 
Cristas e José 
João Abrantes 

Seminário Permanente sobre o Estado e o Estudo do Direito, 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (13 sessões ao 
longo de 2006). 

Sub-projecto 2 Organização de 
evento 

Nuno Piçarra Colóquio "30 anos da Constituição Portuguesa", Universidade Nova de 
Lisboa, Abril de 2006. 

Sub-projecto 2 Dissertação de 
Doutoramento 

Andreia 
Oliveira 

OLIVEIRA , Andreia Sofia Pinto de, "O Direito de Asilo na Constituição 
Portuguesa - Âmbito de Protecção de um Direito Fundamental". 
dissertação de doutoramento defendida em 6 de Fevereiro de 2006. 

Sub-projecto 2 Dissertação de 
Doutoramento 

Nuno 
Camarinhas 

CAMARINHAS, Nuno, "Juízes Letrados em Portugal no séc. XVIII", École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, Julho de 2006. 

Sub-projecto 2 Dissertação de 
Doutoramento 

Helena Melo MELO, Helena Maria Matias Pereira de, "Implicações Jurídicas do 
Projecto do Genoma Humano: Constituirá a Discriminação Genética 
uma nova Forma de Apartheid?", Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, dissertação de doutoramento defendida 
em 6 de Julho de 2006. 

Sub-projecto 2 Dissertação de 
Doutoramento 

Vítor Neves NEVES, Vítor Alexandre Caetano Pereira das, "A Cessão de Créditos 
em Garantia – entre as realização das situações obrigacionais e a 
relativização das situações reais", Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, dissertação de doutoramento defendida 
em 26 de Maio de 2006. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Projectos de 
Investigação 
Internacionais 

Cristina 
Nogueira da 
Silva 

Machiavellismo e Machiavellismi nella tradizione politica occidentale 
(secoli XVI-XX), Rete di ricerca e di dibattito in presenza e su Internet, 
rede coordenada pela Fondazione Luigi Firpo, do Centro di Studi sul 
Pensiero politico, Torino,  e pelo Dipartamento di Studi Politici da 
Università di Torino. O grupo português desta rede, sedeado no 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa iniciou o seu 
trabalho em Dezembro de 2006, subordinando-os ao tema genérico 
“Maquiavel dissimulado. Recepção e reinvenção de Maquiavel no 
espaço político português (sécs. XVI-XX)”. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Projectos de 
Investigação 
Internacionais 

Assunção 
Cristas, 
Cláudia 
Trabuco 

“European Intellectual Property Contract Law”, liderado pelo Max-
Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law 
(Munique) 

Sub-projecto 2 Supervisão de 
Dissertação de 
Doutoramento 

António Manuel 
Hespanha 

Maria Catarina Madeira Santos, pós-doutoramento, “Saberes políticos 
africanos”, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 
início em Junho de 2005. 

Luís Cabral de Oliveira, doutoramento, “Modelos comparados de 
administração jurídica colonial – Tlaxcala (México), Goa (Índia), no 
séc. XIX", Departamento de História da Universidade Pablo de 
Olavide, Sevilha, início em Maio de 2002. 

Nuno Miguel Camarinhas, (Co-orientação) doutoramento, “Juízes 
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letrados em Portugal no séc. XVIII”, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris, início em 2003. 

Maria Carla Faria Araújo, doutoramento, ”`O juiz decide´. Análise de 
sentimentos de justiça a partir de um programa televisivo”, Instituto de 
Ciências Sociais (Universidade de Lisboa), início em Dezembro de 
2002. 

Sub-projecto 2 Supervisão de 
Dissertação de 
Doutoramento 

Carlos Ferreira 
de Almeida 

Vítor Pereira Neves, doutoramento, "Cessão de créditos em garantia", 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (foi aprovado 
com distinção e louvor em 26 de Maio de 2006). 

Beatriz Segorbe Luís, doutoramento, "Pagamento em moeda 
escritural", Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

Carla Pereira, doutoramento, "Contratação nos mercados de valores 
mobiliários", Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

Nuno Casal, doutoramento, "A responsabilidade civil dos 
intermediários financeiros pela violação de deveres de informação", 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

Jorge Carvalho, doutoramento, "Contratos de consumo", Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

Margarida Lima Rego, doutoramento, "O contrato de seguro e os 
direitos de terceiros", Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa. 

Jorge Mattamouros Rezende, doutoramento, "Risco contratual e 
alteração das circunstâncias", Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa. 

Patrícia Guia Pereira, doutoramento, "A medida da indemnização na 
responsabilidade civil contratual", Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa. 

Sub-projecto 2 Supervisão de 
Dissertação de 
Doutoramento 

Maria Helena 
Brito 

Eugénia Galvão Teles, doutoramento, “A cessão de créditos em direito 
internacional privado”, 1º Programa de Doutoramento e Mestrado da 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

Marcos Sousa Guedes, doutoramento, “Ordenação dominial e poder 
expropriatório: a superação constitucional do cisma na propriedade”, 2º 
Programa de Doutoramento e Mestrado da Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa 

Sub-projecto 2 Supervisão de 
Dissertação de 
Doutoramento 

Nuno Piçarra Francisco Pereira Coutinho, doutoramento, "Direito comunitário e 
tribunais nacionais. O caso português”, da Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa. 

Sub-projecto 2 Supervisão de 
Dissertação de 
Doutoramento 

Paula 
Escarameia 

Teresa Anjinho, doutoramento, "Justiça Penal Internacional", 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 

Maria Francisca Saraiva, doutoramento, “O Crime de Agressão”, 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade 
Técnica de Lisboa. 

Catarina Albuquerque, doutoramento, "Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais", Faculdade de Direito da Universidade Aix-la Chapelle.  

Korinna Horta, pós-doutoramento, "Globalização e Ambiente", Centro 
Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais. 

Sub-projecto 2 Supervisão de 
Dissertação de 
Mestrados 

Constança 
Urbano de 
Sousa 

Serra Vanina, mestrado, "European Master’s Degree in Human Rights 
and Democratisation, The situation of women refugees from Burma in 
the Thai refugee camps", Faculdade de Direito da Universidade Nova 
de Lisboa, Universidade de Veneza). 

Ana Maria Sebastião, mestrado, "O direito à vida e os seus limites - a 
eutanásia", Universidade Autónoma de Lisboa. 

José Vasques, mestrado, "Estruturas e conflitos de poderes nas 
sociedades anónimas", Universidade Autónoma de Lisboa. 

Sub-projecto 2 Supervisão de 
Dissertação de 
Mestrados 

Paula 
Escarameia 

Quatro mestrados sobre temas de Relações Internacionais, Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de 
Lisboa. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de Provas de 
Agregação 

António Manuel 
Hespanha 

Doutor Alfredo Hector Wilensky, na Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa. 
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Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de 
Doutoramento 
(não arguente) 

Armando 
Marques 
Guedes 

Janete Cravino, doutoramento, Instituto de Estudos Políticos, 21 de 
Dezembro de 2006. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de 
Doutoramento 
(arguente) 

Carlos Ferreira 
de Almeida 

Alexandre Soveral Martins, doutoramento, "Cláusulas do contrato de 
sociedade que limitam a transmissibilidade das acções: sobre os arts. 
328º e 329º do CSC", Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de 
Doutoramento 
(não arguente) 

Carlos Ferreira 
de Almeida 

Vítor Pereira Neves, doutoramento, "Cessão de créditos em garantia", 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de 
Doutoramento 
(arguente) 

João Caupers Helena Maria Matias Pereira de Melo, doutoramento, "Implicações 
jurídicas do projecto do genoma humano: constituirá a discriminação 
genética uma nova forma de apartheid?". 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de 
Doutoramento 
(não arguente) 

João Caupers Andreia Sofia Pinto de Oliveira, doutoramento, "O Direito de Asilo na 
Constituição Portuguesa. Âmbito de protecção de um direito 
fundamental". 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de 
Doutoramento 
(arguente) 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

Patrícia Couto Villela, doutoramento, "O núcleo essencial do direito 
fundamental social”. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de 
Doutoramento 
(não arguente) 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

Helena Maria Matias Pereira de Melo, doutoramento, "Implicações 
jurídicas do projecto do genoma humano: constituirá a discriminação 
genética uma nova forma de apartheid?". 

Lic. Andreia Sofia Pinto de Oliveira - "O Direito de Asilo na 
Constituição Portuguesa. Âmbito de protecção de um direito 
fundamental". 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de 
Doutoramento 
(não arguente) 

Maria Helena 
Brito 

Helena Maria Matias Pereira de Melo, doutoramento, "Implicações 
jurídicas do projecto do genoma humano: constituirá a discriminação 
genética uma nova forma de apartheid?". 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de Mestrado 
(arguente) 

Armando 
Marques 
Guedes 

Moreira Freire, mestrado, “As grandes estratégias dos EUA, da NATO 
e da União Europeia”, Universidade Lusíada, 19 de Julho de 2006. 

Mestrado sobre “A Corrupção em Portugal”, Universidade Lusófona. 
21 de Julho de 2006. 

Mestrado de Estudos Africanos, ISCTE, “A Administração local em 
Moçambique – o caso da ilha de Moçambique”, 9 de Outubro de 2006. 

Filipe Duarte, mestrado, “O Terrorismo Pós-Moderno” da Universidade 
Católica Portuguesa de Lisboa, 30 de Outubro de 2006. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de Mestrado 
(arguente) 

Carlos Ferreira 
de Almeida 

Guilherme Vaz Porto Brechbühler, mestrado, "Arbitragem. O 
inexorável rumo para solucionar conflitos no século XXI", Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra. 

Hugo Duarte Fonseca, mestrado, "Sobre a interpretação do contrato 
de sociedade nas sociedades por quotas", Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra. 

Diogo Pereira Duarte, mestrado, "Aspectos do levantamento da 
personalidade colectiva nas sociedades em relação de domínio", 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Sara Larcher, mestrado, "A formação dos contratos celebrados por 
consumidores através da internet", Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de Mestrado 
(não arguente) 

Carlos Ferreira 
de Almeida 

Victor Sérgio de Castro Nunes, mestrado, "As 'operações acordeão' 
nas sociedades anónimas", Faculdade de Direito da Universidade 
Católica (Lisboa). 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de Mestrado 
(arguente) 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

Rosicler dos Santos, mestrado, “A protecção da propriedade privada 
pelo Direito Internacional Público”. 

Robert C. Gericke, mestrado, “Contributo para o estudo do princípio da 
igualdade no Direito Internacional Público”. 
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Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de Mestrado 
(não arguente) 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

António Manuel Farinha Malheiro, mestrado, “James Buchanan – 
consenso, liberdade e Constituição”. 

Sub-projecto 2 Participação em 
Júri de Mestrado 
(arguente) 

Maria Helena 
Brito 

João Manuel Coronha Massano, mestrado, “As sociedades comerciais 
em direito internacional privado e em direito comunitário”. 

Sub-projecto 2 Base de dados Nuno 
Camarinhas 

Base de dados «Letrados e Lugares de Letras» (prosopografia dos 
letrados da coroa). 

Sub-projecto 2 Outra actividade 
científica 

António Manuel 
Hespanha 

Membro do júri para concurso para Professores Associado do 5º 
Grupo da Faculdade de Letras de Coimbra. 

Membro do júri de Concurso para Investigador Coordenador do ICS-
UNL. 

Membro da Comissão de preparação do Doutoramento Internacional 
“Europe and Modernity", École dês Hautes Études en Scieces 
Sociales, London School of Economics, Istitito Italiano per le Scienze 
Umane, Universidade Nova de Lisboa, Junho de 2006. 

Membro do Conselho Editorial da revista electrónica História 
constitucional, Novembro de 2006. 

Sub-projecto 2 Outra actividade 
científica 

Constança 
Urbano de 
Sousa 

Membro do Conselho Editorial da Galileu - Revista de Economia e 
Direito. 

Sub-projecto 2 Outra actividade 
científica 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

Participação no Júri do XXV Concurso de Admissão ao Centro de 
Estudos Judiciários, em Junho de 2006 

Coordenador, em conjunto com o Professor Convidado Mestre Rui 
Carlos Pereira, da Pós-Graduação em “Auditores em Segurança” e do 
Mestrado em “Direito e Segurança”, no ano lectivo 2005/2006, 
conjuntamente organizado pela Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa, pelo OSCOT – Observatório de Segurança, 
Criminalidade Organizada e Terrorismo – e pela JurisNova – 
Associação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

Sub-projecto 2 Outra actividade 
científica 

Marta Tavares 
de Almeida 

Directora de LEGISLAÇÃO - Cadernos de Ciência de Legislação. 

Sub-projecto 2 Outra actividade 
científica 

Nuno 
Camarinhas 

Doutoramento, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 
(Bernard Vincent) – Janeiro a Julho de 2006. 

Sub-projecto 2 Outra actividade 
científica 

Paula 
Escarameia 

Referee do livro em honra do Prof. Blischenko, The International 
Criminal Court, Kluwer Pub., the Netherlands. 

Genebra, Suiça - Organização das Nações Unidas: 1 de Maio a 9 de 
Junho e 3 de Julho a 11 de Agosto de 2006. 

Conselho Redactorial de Política Internacional. 

    

Sub-projecto 3 Global As actividades do Sub-projecto 3 consistiram principalmente em: 

1 Pesquisa, teste e desenvolvimento de modelos jurídicos que possam 
interagir com os novos temas jurídicos emergentes numa sociedade em que 
a regulação por parte de um Estado absoluto deixa de existir. Muitos dos 
textos e actividades previamente citados, (nomeadamente a título de 
supervisão de dissertação de Doutoramento) são abrangidas neste âmbito. 
Como tal, não se vai detalhar de novo cada uma das várias contribuições 
individuais. 

2 Realização e estudo crítico de um Inquérito aos “Sentimentos de Justiça” 
(Lisboa 2004), baseado num inquérito extensivo, com cerca de 1000 
respostas, sondando a forma pela qual as pessoas comuns avaliam a 
justiça/injustiça em situações práticas. 

3 As publicações associadas a este subprojecto estão assinaladas no 
Subprojecto 2, bem como a organização eventos com ele relacionados. 
Entre estes últimos destacamos a conferência intitulada Cinco Anos do 
Julgado de Paz de Lisboa Uma Reflexão. 

 

   

Sub-projecto Tipo Actividade 
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Sub-projecto 4 Global 1 Publicação e divulgação de estudos sobre direitos coloniais e pós coloniais 
(sobre pluralismo e hibridismo jurídico,) focalizados na realidade passada e 
presente dos países de expressão oficial portuguesa, especialmente Angola 
e Moçambique. 

2 Organização de Conferências Internacionais que, na sequência de outras já 
referenciadas em relatórios anteriores, contaram com a presença de 
investigadores desses países e abordaram questões jurídicas centrais 
(controlo da constitucionalidade, segurança, política e direito). 

3 Modelos Constitucionais e Políticos do colonialismo português: para um 
conhecimento mais rigoroso dos modelos de aplicação do direito 
metropolitano em África, durante o período da colonização, estão a ser 
levantados os documentos mais relevantes que integram o fundo 
contemporâneo (sécs. XIX e XX) do Conselho Ultramarino, um órgão central 
na definição das políticas coloniais em vários momentos da história 
portuguesa. No âmbito deste projecto fez-se a) o inventário do tipo de 
documentação produzida pela Junta Consultiva do Ultramar durante a última 
década de oitocentos e a primeira de novecentos (1880-1911), com 
particular destaque para todos os pareceres e consultas que envolvessem a 
avaliação das propostas legislativas do governo e/ou Parlamento, bem como 
das portarias e regulamentos dos governadores locais; b) o levantamento da 
documentação produzida pelo Conselho Colonial (1911-1926) e pelo 
Conselho Superior das Colónias (1926-1935), estando em curso o 
levantamento e catalogação dos documentos mais relevantes do fundo do 
Conselho do Império Colonial. Foi ainda elaborado um índice com base no 
qual a documentação levantada será classificada tematicamente. 

4 As contribuições científicas especificamente associadas a este projecto vão 
assinaladas em baixo. 

Sub-projecto 4 Contribuições 
individuais 

 

 Tipo Investigador Actividade 

Sub-projecto 4 Livro Armando 
Marques 
Guedes, Maria 
José Lopes 
(eds.) 

State and Traditional Law in Angola and Mozambique, Lisboa, 
Almedina, Janeiro de 2007. 

Sub-projecto 4 Artigo em obra 
colectiva nacional 

Cristina 
Nogueira da 
Silva 

SILVA, Cristina Nogueira da, “Do «Reino Unido de Portugal, e do Brasil 
e Algarves»” à independência do Brasil”, Revista de História da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (no prelo). 

SILVA, Cristina Nogueira da, “Uma justiça «liberal» para o Ultramar? 
Direito e Organização Judiciária nas Províncias Ultramarinas 
Portuguesas do século XIX”, Revista do Ministério Público, nº 103, 
2006. 

Sub-projecto 4 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Cristina 
Nogueira da 
Silva 

“Instituciones coloniales y fotografía, Mozambique, 1929: los álbumes 
de José dos Santos Rufino”, Curso Internacional "Derecho y Cultura 
Visual", Barcelona, Consorci Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo de Barcelona, Centre Ernest Lluch, 2 e 3 de Novembro de 
2006. 

Sub-projecto 4 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Cristina 
Nogueira da 
Silva 

“Direito Internacional, Direitos fundamentais e colonialismo no 
pensamento de Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846)”, Congresso 
Internacional "De la galeria a la biografia. Vidas por el Derecho en la 
España liberal", Doñana, Facultad de Derecho, Universidad de Huelva, 
11 e 12 de Junho de 2006. 

Sub-projecto 4 Comunicação 
num encontro 
internacional 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

“A nova Constituição Moçambicana”, Instituto Superior Politécnico e 
Universitário, Maputo, 15 de Maio de 2006. 

“A Constituição Moçambicana e os novos desafios”, Instituto Superior 
de Ciências e Tecnologia de Moçambique, Maputo, 16 de Maio de 
2006. 

Sub-projecto 4 Comunicação 
num encontro em 
Portugal 

Jorge Bacelar 
Gouveia 

“Constituição Santomense – Poderes do Presidente da República”, I 
Fórum dos Quadros Santomenses em Portugal, “Educação e 
Desenvolvimento”, Associação de Quadros Santomenses em Portugal, 
Braga, 23 de Março de 2006. 

“Sistema Constitucionais Africanos de Língua Portuguesa: a caminho 
de um paradigma?”, colóquio comemorativo “Os 30 Anos da 
Constituição Portuguesa”, Faculdade de Direito da Universidade Nova 
de Lisboa, 4 de Abril de 2006. 
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“O Direito Português de Língua Portuguesa – perspectiva histórico-
constitucional”, na cerimónia de lançamento do livro A Legislação do 
Trabalho nos Países de Língua Portuguesa, da autoria de Carlos 
Perdigão, Coimbra Editora, Lisboa, 22 de Junho de 2006. 

Sub-projecto 4 

) 

Relatório Soraia 
Nascimento 
Gonçalves 
(coord. Cristina 
Nogueira da 
Silva) 

Modelos Constitucionais e Políticos do colonialismo português. 
Relatório intercalar 

    

Sub-projecto Tipo  Actividade 

Sub-projecto 5 Global  

1 Observatório Permanente de Legislação 

a. Desenvolvimento de uma metodologia para analisar os diferentes 
aspectos associados ao processo de criação de leis, v.g.,: 
frequência de emendas legislativas, duração do processo de 
regulação, formas de participação no processo legislativo. 

b. O primeiro passo consistiu na elaboração de um questionário 
analítico. Após este ter sido aprovado, foi criada uma base de 
dados relacional para recolha de dados relativos a legislação 
publicada em Diário da República. Os dados respeitantes aos dois 
anos iniciais (2003 e 2004) estão já disponíveis. A recolha de 
informação foi efectuada por alunos sob a supervisão dos 
investigadores. O trabalho está terminado e decorre agora uma 
primeira avaliação dos dados. Em 2006 fez-se a recolha de dados 
referentes a 2002 (alargando, assim, o período de observação), 
bem como a recolha dos dados referentes a 2005. 

2 A audiência preliminar no Código de Processo Civil. Uma avaliação 
legislativa. 

a. Dez anos após a reforma do Código de Processo Civil (95/96), 
vale a pena analisar cuidadosamente os resultados práticos de 
algumas das inovações introduzidas na altura. Entre estas, a 
audiência preliminar sugere uma nova forma de abordagem ao 
processo, baseada num novo princípio de cooperação entre 
profissionais do direito. Sendo a audiência preliminar uma 
diligência exigente, atendendo aos procedimentos implícitos, 
impõe-se como uma nova tarefa para os profissionais do foro. A 
presente investigação visa avaliar a prática de tal fase processual 
nos tribunais portugueses.  

b. A investigação assume-se como um trabalho exploratório, 
baseado em dados qualitativos (recolhidos por meio de 
entrevistas, baseado numa análise intensiva do discurso). As 
entrevistas foram realizadas usando uma amostra de vinte e um 
profissionais. O critério principal para o delinear da amostra foi o 
da distribuição geográfica. A amostra era composta por 10 juízes e 
11 advogados, de várias partes do país (norte, sul, centro, litoral, 
grandes centros urbanos, e pequenas cidades). 

3 Avaliação do regime português do incumprimento contratual. Análise de 
jurisprudência. 

a. O projecto de investigação enquadra-se num projecto mais vasto 
de investigação, que visa analisar e avaliar do ponto de vista da 
eficiência o regime legal do incumprimento contratual. Neste sub-
projecto pretendeu-se fazer um levantamento das questões mais 
frequentes e mais pertinentes tratadas pela jurisprudência dos 
tribunais superiores (Supremo Tribunal de Justiça e tribunais da 
relação).  

b. Como ponto de partida para a recolha e análise de jurisprudência 
foi elaborado um questionário prévio, contendo uma grelha de 
perguntas que numa óptica doutrinária interessam 
particularmente. Este questionário foi sendo ajustado à medida 
que a recolha prosseguiu, de forma a incluir questões inicialmente 
omissas e a rejeitar outras em relação às quais a jurisprudência 
pouco ou nada refere. 

c. Os acórdãos foram seleccionados de acordo com os seguintes 
critérios: data (de 1967 a Junho de 2006); acessibilidade 
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(consultadas colectâneas em papel e site do Ministério da Justiça; 
só sendo considerados acórdãos com texto integralmente 
disponível); tipo contratual (compra e venda, dada a relevância 
jurídica e social; prestação de serviços e, dentro deste tipo, o sub-
tipo da empreitada, em virtude do peso numérico e das soluções 
legais). Foram analisados cerca de 350 acórdãos. 

d. As decisões jurisprudenciais foram divididas por questões e 
subdivididas de acordo com a resposta a essas mesmas 
questões. Para além de uma indicação genérica do sentido das 
decisões dos tribunais, foi incluída referência a boa parte das 
decisões concretamente analisadas. 

e. Com base no levantamento já feito, e com o eventual 
desenvolvimento de alguns aspectos, é possível determinar qual a 
resposta dos tribunais superiores ao conjunto de questões 
colocadas. Em alguns casos a resposta é clara, noutros há nítida 
divisão da jurisprudência, noutros ainda a resposta é nebulosa. 
Partindo deste trabalho é possível iniciar o desenho do direito 
português (aplicável) do incumprimento contratual e ensaiar 
caminhos de aprofundamento da investigação com vista à 
avaliação do regime vigente do ponto de vista da sua eficácia na 
dissuasão do incumprimento. 

4 Estudo crítico sobre A responsabilidade civil extraobrigacional no direito 
português, visando um estudo compreensivo e comparativo do regime 
português de responsabilidade civil. No âmbito deste projecto foi iniciado o 
levantamento e tradução dos materiais jurídicos necessários para o 
conhecimento do regime alemão, francês, italiano e americano. 

 Contribuições 
individuais 

 

 Tipo Investigador Actividade 

Sub-projecto 5 Artigo em 
publicação 
internacional 

Assunção 
Cristas 

CRISTAS, Assunção, "Legística ou a Arte de Bem Fazer Leis", in 
Revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça 
Federal (Brasil), Ano X, Junho 2006, p. 78. 

Sub-projecto 5 

I 

Artigo em 
publicação 
nacional 

Marta Tavares 
de Almeida e  
Pierre Guibentif 

ALMEIDA, Marta Tavares de, GUIBENTIF, Pierre, "Observatório 
Permanente de Legislação", in Legislação. Cadernos de Ciência de 
Legislação (Actualidade/Notícias), n.º41, Ou./Dez 2005, publicado em 
Maio de 2006, pp. 67-71. 

Sub-projecto 5 

I 

Comunicação 
num encontro 
internacional 

Pierre  
Guibentif 

Apresentação do Projecto "Observatório Permanente de Legislação", 
Congresso da Associação Francesa de Sociologia (atelier dedicado à 
Produção do Direito), Bordéus, 5 a 8 de Setembro de 2006. 

Sub-projecto 5 

II 

Comunicação 
num encontro 
nacional 

Mariana 
França 
Gouveia, 
Vanessa 
Franco, Pierre 
Guibentif 

Apresentação das Conclusões Preliminares do Projecto: "A audiência 
preliminar no Código de Processo Civil. Uma avaliação legislativa", 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 24 de 
Março de 2006. 

 

Sub-projecto 5 

I 

Comunicação 
num encontro 
nacional 

 Inês Ramires, 
Jorge Costa, 
Lisete Martins, 
João Caupers, 
Pierre Guibentif 

Apresentação do Projecto "Observatório Permanente de Legislação", 
Seminário do Mestrado “Novas Fronteiras do Direito”, Instituto Superior 
das Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa, 17 de Maio de 2006. 

Sub-projecto 5 

IV 

Comunicação 
num encontro 
nacional 

Assunção 
Cristas 

Discussant do paper de Garoupa e Ulen Market for Legal Innovation: 
Law and Economics in Europe and the United States, "Lisbon Group 
on Institutions and Public Policy", Instituto de Ciências Sociais, Lisboa, 
27 de Setembro de 2006. 

"Que direito do incumprimento?", Colóquio “Perspectivas sobre do 
Direito dos Contratos”, Centro de Estudos de Direito da Universidade 
do Minho, Braga, 26 e 27 de Outubro de 2006. 

Sub-projecto 5 

I 

Relatório Marta Tavares 
de Almeida e 
Pierre 
Guibentif) 

Observatório Permanente da Legislação: relatório intercalar. 

Sub-projecto 5 

II 

Relatório Carolina 
González, 
Vanessa 
Franco, 

A audiência preliminar no Código de Processo Civil. Uma avaliação 
legislativa. Relatório de Actividades. 
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Mariana 
França 
Gouveia 

Sub-projecto 5 

IV 

Relatório Tânia Pereira, 
(coord. 
Assunção 
Cristas) 

Avaliação do regime português do incumprimento contratual. Análise 
de jurisprudência: relatório intercalar. 

Avaliação do regime português do incumprimento contratual. Análise 
de jurisprudência: relatório final. 

 


