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Plano de Atividades do CIDP para 2020-2023 
 

DESAFIOS E TENDÊNCIAS DO DIREITO PÚBLICO PARA O NOVO SÉCULO 
 

 
A nossa agenda de pesquisa baseia-se nos anos de excelência do Centro e nas capacidades extraordiná-
rias de seus pesquisadores. Tem cinco objetivos principais. 
 
 
O primeiro objetivo é desenvolver projetos de pesquisa de alta qualidade no campo das ciências pú-
blico-jurídicas, garantindo a internacionalização do CIDP e definindo um papel importante para as ciên-
cias sociais na Universidade de Lisboa (ULisboa).  
As atividades de pesquisa incidirão em três temas gerais:  
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA,  
DEMOCRACIA E CIDADANIA, e  
MELHORAR A GOVERNANÇA PÚBLICA. 
 
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA abrange: 1) novos desafios regulatórios colocados pelas inovações tecno-
lógicas; 2) o surgimento da e-democracia e da sociedade cibernética e os seus perigos; 3) cibersegurança 
e regulação do espaço ciberespaço; e 4) transformação da organização do setor público à luz da revolu-
ção tecnológica. 
DEMOCRACIA E CIDADANIA engloba: 1) novos e antigos desafios para a democracia, como populismo, 
nacionalismo e "constitucionalismo autoritário"; 2) cidadania nacional, cidadania europeia e cidadania 
na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP); 3) Portugal, a UE e a CEDH: diálogo judicial e 
proteção dos direitos fundamentais; e 4) a Constituição explicada 
aos cidadãos. 
MELHORAR A GOVERNANÇA PÚBLICA visa estudar: 1) eficiência e responsabilidade na governança pú-
blica; 2) políticas públicas para a sustentabilidade; 3) a regulação multinível do investimento nas eco-
nomias azul e verde, bem como em bens públicos; 4) a administração portuguesa no contexto da UE. 
 
 
O segundo objetivo é contribuir para a internacionalização dos estudos de direito público português. 
Esta estratégia envolve: 1) a produção e transferência de conhecimento; 2) promover a excelência em 
cursos de pós-graduação e pós-graduação; e 3) explorar oportunidades de financiamento internacional.  
 
O Centro estabeleceu as bases de uma rede em cooperação com outras unidades de P&D, procurando 
estimular a participação de investigadores em projetos internacionais e atrair a colaboração de investi-
gadores estrangeiros. 
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O terceiro objetivo é promover o equilíbrio intergeracional e de género. O CIDP compromete-se a ado-
tar uma 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. Ao mesmo tempo, o CIDP demonstra 
um compromisso com o equilíbrio de género: com cerca de um terço de investigadoras pós-doutoradas 
e doutoradas. 
 
 
O quarto objetivo é disseminar o conhecimento jurídico-científico, garantindo maior visibilidade naci-
onal e internacional da produção científica do CIDP. 
 
 
O quinto objetivo é melhorar a infraestrutura e os recursos técnicos do CIDP. 
 

 

 


