
 

 

CALL FOR PAPERS 

 

CONFERÊNCIA DOS GRUPOS PORTUGUÊS E ESPANHOL DA 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITO PENAL 

 

PROCURADORIA EUROPEIA E CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 
Grupo Português da Associação Internacional de Direito Penal 
Grupo Espanhol da Associação Internacional de Direito Penal 
 

COLABORAÇÃO 
Instituto de Direito Penal Económico e Europeu (IDPEE) / Universidade de Coimbra 
 

LUGAR E DATA 
Coimbra, 30 de junho e 1 de julho. Universidade de Coimbra 
 

OBJETIVO 
O objetivo da Conferência é refletir sobre a Procuradoria Europeia, um novo marco do processo 
de integração europeia em matéria penal que vem aprofundar o espaço de liberdade, segurança 
e justiça. Na Conferência serão analisadas tanto a vertente institucional da Procuradoria (no 
contexto das suas relações com outras agências da União e com os Estados Membros) quanto a 
sua vertente orgânica (no plano da sua organização interna), bem como as suas competências 
materiais e de investigação e as garantias de proteção proporcionadas aos indivíduos visados.  

A presente convocatória está aberta a contributos desenvolvidos a partir de qualquer destas 
perspetivas, mas igualmente a partir de outras que, não estando ali diretamente contempladas, 
possam concorrer para a desejada reflexão sobre a Procuradoria Europeia. 



 
SUBMISSÃO, SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES 
Os interessados deverão enviar até ao dia 30 de abril de 2022 um resumo da sua comunicação, 
com um máximo de 750 palavras (cerca de 2 páginas), em formato Word, e um curriculum vitae 
com a mesma extensão, para aidp.portugal@gmail.com. No dia 1 de junho de 2022, o Comité de 
Seleção tornará pública a sua decisão sobre os trabalhos escolhidos. 

Podem candidatar-se todos os jovens penalistas (até aos 35 anos de idade, inclusive). Os 
candidatos cujos trabalhos sejam selecionados e que não sejam membros da AIDP deverão 
inscrever-se (em www.penal.org) ou pagar uma quota de inscrição na Conferência de € 45 
(equivalente à quota anual da AIDP) para poderem apresentar as suas comunicações. 

Os trabalhos selecionados serão apresentados presencialmente num painel da Conferência 
dedicado aos Jovens Penalistas, devendo cada comunicação durar cerca de 15 minutos. As 
comunicações poderão basear-se em trabalhos inéditos do candidato, incluindo teses de 
doutoramento, e poderão ser feitas em português, espanhol ou inglês. 

 
COMITÉ DE SELEÇÃO 
- Pedro Caeiro. Professor Associado da Universidade de Coimbra 
- Manuel Monteiro Guedes Valente. Professor Associado da Universidade Autónoma de Lisboa 
- Marta Muñoz de Morales. Professora de Direito Penal da Universidade de Castilla-La Mancha 
- Ana Neira Pena. Professora Contratada da Universidade de A Coruña 

 
PUBLICAÇÃO 
O Comité de Seleção escolherá os melhores trabalhos com vista a promover a sua publicação. Em 
momento posterior serão transmitidos os detalhes sobre a extensão, as características formais 
e o prazo para a entrega dos trabalhos selecionados. 


