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OBJECTO DO WORKSHOP 

Na última década, o Direito Administrativo Global (Global Administrative Law; GAL) 

tornou-se um objecto central de estudo no âmbito do Direito Público, mesmo conside-

rando a inexistência de consenso científico quanto ao que representa ou quanto ao 

que nele se compreende. Estas incertezas ligadas ao GAL são particularmente relevan-

tes e cobrem uma significativa amplitude de matérias, algumas directamente relacio-

nadas com os aspectos mais básicos do que pode ser entendido como «Direito». 

O workshop «Direito Administrativo Global e o Conceito de Direito» pretende estudar 

e discutir os problemas teóricos essenciais colocados pelo GAL, especificamente no 

que concerne à sua conexão com o conceito de direito, bem como à compreensão da 

respectiva «administratividade». Tendo isto em conta, o workshop visa relacionar a 

teoria do direito com o GAL. 

O workshop é uma iniciativa do Centro de Investigação de Direito Público da Faculda-

de de Direito da Universidade de Lisboa e integra os trabalhos da unidade de investi-

gação em «Global Administrative and Regulatory Governance». 

http://www.icjp.pt/cidp/investigacao/4465?language=en
http://www.icjp.pt/cidp?language=en
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Os organizadores convidam os interessados a submeter propostas de papers sobre as 

seguintes questões (entre outras, similares): (i) o que é o conceito de GAL enquanto 

disciplina científica e enquanto ramo do direito ?, (ii) que características do Direito 

Administrativo podem encontrar-se no GAL ?,  (iii) é possível definir as fronteiras en-

tre o GAL e outros ramos do direito, nomeadamente o Direito Internacional Público e 

o Direito Internacional Privado ?, (iv) quais são as vantagens comparativas do GAL, 

como uma teoria da globalização, relativamente às teorias concorrentes (por exemplo, 

constitucionalismo global ou direito internacional institucional) ?, (v) qual o conceito 

de Direito Administrativo que está pressuposto no GAL ?, (vi) qual a relação entre o 

GAL e o Direito Administrativo estadual e supra-estadual ?, (vii) quais são os méritos e 

deméritos científicos de uma perspectiva expansionista do GAL ?, (viii) sob que pre-

missas teóricas, relativas ao conceito de direito, podem os mecanismos informais de 

acção e os regimes não vinculativos do GAL ser considerados como jurídicos ?  

 

PROGRAMA DO WORKSHOP  

O workshop inclui duas sessões com a discussão de quatro papers em cada uma. Em 

cada sessão, um comentador apresenta e analisa brevemente um paper previamente 

distribuído, seguindo-se uma discussão com o autor e com a audiência. 

 

PROCEDIMENTO DE SUBMISSÃO DE ABSTRACTS  

Os investigadores interessados na submissão de um paper para o workshop são convi-

dados a apresentar um abstract (max. 300 palavras) e um CV sumário até 15 de Agos-

to de 2014. Os candidatos serão notificados do processo de selecção até ao subsequen-

te dia 30, devendo apresentar o paper até 31 de Outubro de 2014. Os papers aceites 

serão distribuídos pelos comentadores e participantes no dia 1 de Novembro de 2014, 

podendo os mesmos ser publicados pelo Centro de Investigação de Direito Público da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.. 

Para informações adicionais e submissão de abstracts, contactar: 

· David Duarte (davidduarte@fd.ul.pt); e ou 

· Jorge Silva Sampaio (jorgesilvasampaio@fd.ul.pt). 
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