
VII edição do Congresso Internacional Direito na Lusofonia 

 

A Escola de Direito da Universidade do Minho irá realizar a sétima edição do Congresso 

Internacional “Direito na Lusofonia”. Após a primeira edição realizada em 2014 em Portugal, as 

edições seguintes alternaram a sua realização, em anos consecutivos, em Angola, Brasil e 

Portugal, sempre com sucesso assinalável. A Escola de Direito da Universidade do Minho e o 

Centro de Investigação em Justiça e Governação (JusGov) têm a honra de anunciar que retomam 

a organização do referido Congresso nos dias 7 e 8 de Maio de 2020. 

Esta sétima edição visa promover a reflexão sobre o problema da aplicação do direito, 

nas suas múltiplas dimensões, estando subordinada ao tema Dizer o Direito: o papel dos 

Tribunais no séc. XXI. Como nas edições anteriores, pretende-se assinar as ligações com projetos 

de investigação e ensino de outros países que partilham connosco um património cultural, 

linguístico e jurídico que é importante fator da nossa identidade. 

Ao longo de dois dias, pretendemos juntar académicos, magistrados, advogados, 

decisores políticos do mundo lusófono, numa reflexão transversal ao mundo jurídico, distribuída 

(mas não limitada) pelas seguintes áreas temáticas: 

I- A decisão judicial: uma visão interdisciplinar sobre o ato de decidir; II – Justiça e 

comunicação: novos desafios sociais; III-Tribunais e inovação; IV- As jurisdições face a um mundo 

globalizado. 

A programação do Congresso incluirá sessões plenárias, a cargo de oradores convidados 

e sessões parciais agrupando comunicações com temáticas afins. 

Convidamos toda a comunidade jurídica lusófona a participar, enviando propostas de 

comunicação para o email direitonalusofonia.edum@gmail.com, com título, resumo até 300 

palavras, 5 palavras chave, identificação, afiliação institucional e grau académico do(s) autor(es), 

até ao dia 29 de fevereiro de 2020. O programa definitivo será divulgado a 31 de março de 2020. 

Convidamos especialmente os estudantes de doutoramento em Direito das instituições 

universitárias que subscreveram o protocolo de criação da Rede Lusófona de Investigação em 

Direito a enviarem posters para serem selecionados para o Congresso, de acordo com os 

requisitos em anexo. O autor do melhor poster receberá um diploma na sessão plenária de 

encerramento do Congresso. 

 

Estamos à vossa espera! 
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