
 

 

 

CALL FOR PAPERS 

 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE JOVENS PENALISTAS DA  

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITO PENAL 

 

 

POLÍTICA CRIMINAL E DOGMÁTICA PENAL: AS PROPOSTAS DE UMA NOVA GERAÇÃO 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

Grupo Espanhol da Associação Internacional de Direito Penal 

Grupo Português da Associação Internacional de Direito Penal 

 

COLABORAÇÃO 

Universidade de Cádiz 

 

LUGAR E DATA 

Cádiz, 16 e 17 de julho. Universidade de Cádiz 

 

OBJETIVO 

O principal objetivo do Seminário é obter uma fotografia, uma imagem, dos desafios e problemas 

atuais da política criminal e da dogmática penal a partir da perspetiva dos jovens penalistas. Por 

esta razão, e de maneira plenamente consciente, esta convocatória está aberta a qualquer tema 

que ali se enquadre, de modo a que toda uma geração possa mostrar quais são os temas de maior 

interesse para si e que, por isso, provavelmente marcarão o debate nos anos vindouros. 

 

 



APRESENTAÇÃO E SELEÇÃO DE COMUNICAÇÕES 

Os interessados deverão enviar, até ao dia 15 de maio de 2020, um resumo da sua comunicação, 

com um máximo de 1.400 palavras (cerca de 4 páginas) e em formato Word, para um dos seguintes 

endereços de correio eletrónico: idp@uclm.es e aidp.portugal@gmail.com. No dia 30 de maio 

de 2020, o Comité de Seleção tornará pública a sua decisão sobre os trabalhos escolhidos. 

Esses trabalhos serão apresentados no Seminário, em diferentes mesas organizadas por tema, 

devendo cada comunicação durar cerca de 15 minutos. As comunicações poderão basear-se em 

teses de doutoramento ou noutros trabalhos inéditos desenvolvidos pelo candidato e poderão 

ser feitas em espanhol, português ou inglês. 

Podem candidatar-se jovens penalistas (até aos 35 anos de idade, inclusive) registados na AIDP. 

Os jovens penalistas que não pertençam à AIDP poderão participar mediante o pagamento de 

uma quota de inscrição de € 45, equivalente à quota anual da AIDP. 

PUBLICAÇÃO 

O Comité de Seleção escolherá 10 trabalhos para publicação na série Libri da Revista Internacional 

de Direito Penal (http://www.penal.org/es/publicaciones-aidp-iapl). Detalhes sobre extensão, 

características formais e prazo para a entrega dos trabalhos selecionados serão transmitidos em 

momento posterior. 

COMITÉ DE SELEÇÃO 

 

Prof. D. Maria João Antunes. Universidad de Coimbra 

Prof. Dr. Susana Aires de Sousa. Universidade de Coimbra. 

Prof. Dr. Miriam Cugat Mauri. Universidad Autónoma de Barcelona.  

Prof. Dr. Sónia Fidalgo. Universidade de Coimbra 

Prof. Dr. Montserrat Hoyos. Universidad de Valladolid.  

Prof. Dr. Marta Muñoz de Morales. Universidad de Castilla la Mancha 

 

ALOJAMENTO  

COLEGIO MAYOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, 

Avda. Doctor Gómez Ulla, 22. 11003 Cádiz 

As reservas poderão ser feitas através do endereço de correio eletrónico colegio.mayor@uca.es 

ou por telefone para o número (+34) 956015010, indicando que se enquadram no Seminário da 

AIDP. Os interessados poderão, contudo, escolher livremente um outro alojamento. 

FINANCIAMENTO 

O Instituto de Direito Penal Económico e Europeu (IDPEE) da Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra disponibilizará 2 (duas) bolsas a jovens penalistas desta Faculdade cujas apresentações 

sejam escolhidas pelo Comité de Seleção, com vista a subsidiar a sua deslocação a Cádiz. 

A atribuição de bolsas far-se-á com base numa avaliação do mérito da apresentação proposta e 

do curriculum vitae do candidato, elementos esses que deverão ser enviados para idpee@fd.uc.pt 

por candidatos que tenham sido selecionados para participar no Seminário. 

A não obtenção destas bolsas não impede, porém, a apresentação de comunicações no Seminário 

por parte dos demais interessados cujas apresentações tenham sido escolhidas pelo Comité de 

Seleção. 
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