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1. Identificação do Projecto 

 

Referência do Projecto: UID/DIR/04310/2019 

Investigador Responsável: Carlos Manuel de Almeida Blanco de Morais 

Instituição Proponente: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) 

Data de Início: 01-01-2019   Data de Fim: 31-12-2019   Financiamento Concedido: €37.975,00 
 

 

2. Caracterização Sumária do Projecto 

 

Objectivos do Projecto (indicar endereço electrónico do(s) site(s) criado(s), quando aplicável) 

O projeto CIDP 2019 é uma continuidade do projeto apresentado pela unidade para o período 2015-2018, 
enquanto se aguardam os resultados do exercício de Avaliação de Unidades FCT 2017/2018. Neste sentido, as 
atividades realizadas têm como base os objetivos delineados no exercício de 2014 e atualizados na candidatura 
apresentada em 2018.  
Os objetivos programáticos do CIDP pretendem alimentar a inovação na produção científica na área do Direito 
Público assumindo um papel decisivo na reformulação dos padrões de pesquisa da FDUL, estimulando uma 
cultura de investigação coletiva, no âmbito de nova agenda na investigação em Direito Público, reforçando as 
ligações entre formação e projetos de investigação e investindo na internacionalização da produção científica. 
 O CIDP alimenta o alcance interdisciplinar e transversal da sua pesquisa pela atenção dedicada às mais 
importantes referências geoculturais para Portugal (que são a Europa e os outros países de expressão 
portuguesa), pela pesquisa em novos domínios do Direito Público e das ciências sociais e pelo impacto dos 
trabalhos científicos dos seus membros.  
Estes objetivos são concretizados nas seguintes linhas de ação:  
1. Estratégia de investigação e equilíbrio intergeracional e de género: estratégia de pesquisa que vise alcançar 
um equilíbrio ideal entre o papel impulsionador dos pesquisadores mais novos e o apoio ativo dos mais 
experientes, a excelência intelectual de seus projetos de pesquisa, inovação científica e uma abordagem 
interdisciplinar;  
2. Internacionalização: estabelecer as bases de uma rede em cooperação com outras unidades de I&D, 
procurando estimular a participação de investigadores em projetos internacionais, atrair a colaboração de 
investigadores estrangeiros e explorar oportunidades de financiamento internacional;  
3. Colaboração com a sociedade e com o estado: participar na melhoria da governança pública, nomeadamente 
1) eficiência e responsabilidade na governança pública; 2) políticas públicas para a sustentabilidade; 3) a 
regulação multinível do investimento nas economias azul e verde, bem como em bens públicos; 4) a 
administração portuguesa no contexto da UE.  
4. Política de comunicação: disseminar o conhecimento jurídico-científico, garantindo maior visibilidade nacional e 
internacional da produção científica do CIDP. 

Breve descrição das actividades desenvolvidas bem como dos desvios ocorridos durante a execução 
do projecto 

As atividades do CIDP em 2019 afirmaram os objetivos da unidade, concretizando-se nos indicadores 
contabilizados no Ponto 5. No ponto 9 encontram-se os ficheiros contendo o detalhe das atividades.  
 
1.Estratégia de investigação e equilíbrio intergeracional e de género A equipa do CIDP integra 43 investigadores 
doutorados, sendo que três se encontram a exercer funções públicas e não têm atividade registada na unidade 
em 2019. A este corpo de investigadores experientes juntam-se mais 29 não-doutorados, a maior parte destes 
Assistentes na FDUL e a realizar estudos de doutoramento, que participam ativamente nas atividades da 
unidade.  



No ano de 2019 foram concluídas na FDUL 98 teses de mestrado e 6 teses de doutoramento no âmbito das áreas 
de intervenção da unidade e com orientação dos seus membros doutorados.  
Regista-se um desvio positivo ( 18) no número de mestrados concluídos e um desvio negativo (-2) no número de 
doutoramentos concluídos, relativamente às estimativas. É normal que haja alguma variabilidade na formação 
académica pós-graduada pelo que esta avaliação deve ser feita em quinquénios. No período 2015-2019, os 
membros do grupo científico de ciências jurídico-políticas orientaram 58 doutoramentos e 439 mestrados.  
 
2. Internacionalização A internacionalização é um desafio permanente nas atividades do CIDP e concretizado 
através de vários instrumentos. A unidade tem procurado manter e alimentar uma rede diversificada de 
colaborações com organizações internacionais de investigação e ensino, beneficiando do património de 
cooperação com países de língua Portuguesa, mas também Europeias e Norte-Americanas (recentemente, o 
CIDP integrou a rede de centros de investigação com áreas de interesse para a lusofonia da FLAD – Fundação 
Luso Americana, com vista a acolher investigadores norte-americanos que queiram desenvolver trabalhos 
científicos). Em 2019, o ICJP/CIDP organizou 27 Seminários/Conferências que reuniram em Lisboa dezenas de 
convidados internacionais e centenas de participantes de múltiplas geografias. Esta estratégia ativa de 
organização de eventos científicos tem vários objetivos: 1) promover as competências do Centro e alavancar 
futuras parcerias em áreas de fronteira (em 2018/9, o ICJP/CIDP integrou o projeto europeu E-NACT num 
consórcio liderado pelo Instituto Europeu); 2) enriquecer a formação das gerações mais jovens pelas 
oportunidades de mentoria e discussão nas sessões, com apresentação de resultados preliminares; 3) facilitar a 
interdisciplinaridade e o debate das questões jurídicas setoriais.  
 
3. Colaboração com a sociedade e com o estado O ICJP/CIDP tem uma estratégia muito ativa de oferta de 
formação avançada específica e/ou setorial destinada a entidades públicas e privadas, com o objetivo de criar 
uma relação flexível e permanente com entidades não-académicas, nacionais e internacionais, tais como 
empresas, fundações, bancos, escritórios de advogados, departamentos governamentais, autoridades locais e 
reguladores. Em 2019 foram realizados cerca de 30 cursos avançados com coordenação dos investigadores CIDP.  
 
4. Política de comunicação A política de comunicação do CIDP inclui a ampla divulgação dos eventos científicos 
que organiza, assim como uma estratégia multicanal de publicação da sua produção científica. Neste domínio, é 
de salientar a relevância da e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público, a primeira revista de Direito Público 
portuguesa, de acesso genérico e incondicionado, referenciada em índices científicos internacionais, como a 
SciELO e a Latindex. Trata-se de uma revista quadrimestral e gratuita, inserida no movimento global de open 
source, publicada pelo ICJP – Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e pelo CIDP – Centro de Investigação de 
Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: https://www.e-publica.pt/. Em 2019, foram 
publicados três volumes: Volume 6-/N.º1 (abril 2019), Volume 6/N.º 2 (setembro 2019) e Volume 6/N.º3 
(dezembro 2019). 

Objectivos atingidos 

O CIDP considera ter atingido os objetivos de investigação, formação, internacionalização e ligação com a 
sociedade a que se propôs durante o ano de 2019. O percurso de sucesso da unidade foi, aliás, reconhecido nos 
resultados da Avaliação de Unidades de I&D 2017/2018, publicados a 20.12.2019, tendo o CIDP sido classificado 
com Excelente, com a pontuação máxima de 15/15, pelo Painel de Ciências Jurídicas. 

 
 

 

3. Instituições que Participam no Projecto 

 

Designação 
Nº 

Pessoas 
Mês 

Desistiu 

Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) 426   
 

 

4. Equipa de Investigação 

 

Nome 
Cargo 

Função 
Tarefas %Tempo 

Dt. 
Entrada 

Dt. 
Saída 

Desistiu 

Carlos Manuel de Almeida 
Blanco de Morais 

Inv. 
Responsável 

    

 



 

5. Indicadores de Realização Física 

 

Indicadores 
Quantidade 

realizada 

A - Publicações   

Livros 112 

Artigos em revistas internacionais 17 

Artigos em revistas nacionais 31 

B - Comunicações   

Comunicações em encontros científicos internacionais 52 

Comunicações em encontros científicos nacionais 149 

C - Relatórios 9 

D - Organização de seminários e conferências 27 

E - Formação avançada   

Teses de Doutoramento 6 

Teses de Mestrado 98 

Outras 30 

F - Modelos 0 

G - Aplicações computacionais 0 

H - Instalações piloto 0 

I - Protótipos laboratoriais 0 

J - Patentes 0 

L - Outros   
 

 

6. Publicações 

 

Ano Publicações URL 

2019 Lista detalhada em Ficheiro Anexo (Ponto 9) https://www.icjp.pt/cidp/apresentacao  

 

 

7. Equipamento 

 

Equipamento Nº Recibo Data Observações 

Não aplicável     
 

 

8. Descrição detalhada das actividades desenvolvidas 

 

Nome Descrição 

RelatorioFinalCIDP2019_sumario.pdf Relatório Final – sumário 
 

https://www.icjp.pt/cidp/apresentacao


 

9. Ficheiros Anexos (opcional) 

 

Nome Ponto do RF Descrição 

EquipaCIDP2019.pdf 4 Equipa CIDP 2019 

Indicadores CIDP2019 (ABC-PubsComunicsRelat).pdf 5 e 6 Indicadores - A, B, C 

IndicadoresCIDP2019 (D-SeminariosConfs).pdf 5 e 8 Indicadores - D 

IndicadoresCIDP2019 (E-TesesCursos).pdf 5 e 8 Indicadores - E 
 

 

http://sig.fct.pt/FCTAnexos/FCT_PROJECTOS_RFFICHEIROS/2004_154714/12670/Indicadores%20CIDP2019%20(ABC-PubsComunicsRelat).pdf
http://sig.fct.pt/FCTAnexos/FCT_PROJECTOS_RFFICHEIROS/2004_154714/12670/IndicadoresCIDP2019%20(D-SeminariosConfs).pdf
http://sig.fct.pt/FCTAnexos/FCT_PROJECTOS_RFFICHEIROS/2004_154714/12670/IndicadoresCIDP2019%20(E-TesesCursos).pdf

