
1

Lisboa acolhe, de 13 a 16 de Julho de 2022, o Global Meeting on Law and Society. 
Decorrerá no Iscte-Instituto Universitário de Lisboa, sendo organizado pela norte-
americana Law and Society Association, em parceria com associações académicas 
de todos os quadrantes do globo, nomeadamente o Research Committee on 
Sociology of Law da International Sociological Association, a Secção Temática 
de Sociologia do Direito e da Justiça da Associação Portuguesa de Sociologia e 
associações congéneres de África, Ásia, Austrália, Brasil, Canadá, Japão, Nova 
Zelândia e Reino Unido. Será o sétimo de uma série de eventos que se realizam de 
cinco em cinco anos desde 1991, reunindo em média cerca de 2000 participantes.

Esta conferência global trará a Lisboa uma larga comunidade de especialistas sociojurídicos de diferentes 
áreas científicas e profissionais da justiça que se reunirão para discutir uma pluralidade de questões e 
temáticas relacionadas com o Direito na sociedade, entre as quais se incluirão as decorrentes do tema geral 
do programa: Rage, Reckoning & Remedy. 

Este tema responde à necessidade de um exame crítico de valores como a igualdade, liberdade e dignidade 
humana em face de mudanças sociais e desafios globais prementes. Desafia-nos também a focar a nossa 
atenção no colonialismo, nas questões raciais, nas heranças da escravatura e nas dinâmicas de subjugação 
e subordinação humana consubstanciadas na exploração predatória dos recursos naturais, na destruição de 
habitats e na deslocação forçada de populações. 

Para além de acomodar sessões relacionadas com o tema geral, o programa científico da conferência será 
constituído por sessões dedicadas a qualquer questão sociojurídica, sem limitações temáticas, metodológicas 
ou disciplinares – como se mostra pela lista de palavras-chave proposta pelos organizadores (ver aqui), 
abrangendo todas as áreas do Direito, bem como quaisquer abordagens desenvolvidas a partir das Ciências 
Sociais ou Humanidades. 

Os contributos de académicos e profissionais são muito bem-vindos, encontrando-se disponíveis aqui 
as regras de submissão de propostas de sessões e resumos de comunicações. Podem ser apresentadas 
propostas de comunicações em inglês ou em português; e podem ser apresentadas propostas de sessões 
reunindo entre quatro e cinco comunicações em qualquer língua – prazo 22 de Novembro de 2021.

Lisboa acolhe, de 13 a 16 de Julho de 
2022, o Global Meeting on Law and 
Society. O tema será Rage, Reckoning 
& Remedy. Será o sétimo de uma série 
de eventos que se realizam de cinco 
em cinco anos desde 1991, reunindo 
em média cerca de 2000 participantes. 
O prazo para submeter propostas de 
sessões e comunicações termina a 22 
de Novembro de 2021.

https://www.lawandsociety.org/keywords-crns/
https://www.lawandsociety.org/types-of-submissions/


2

INSTRUÇÕES GERAIS: 

Se pretender submeter um resumo de comunicação ou proposta de sessão, clique aqui e seleccione a 
opção pretendida “submit an abstract” ou “submit a session”; será encaminhado para a página de membros 
da L&SA e, se não for membro e não tiver conta, deverá seguir as instruções para o seu registo (note: o 
procedimento de registo é necessário para o processo de submissão, mas não implica o pagamento de 
quota, nem a adesão como membro da L&SA); com as credenciais de registo, efectue o login para aceder à 
sua conta e pode iniciar a submissão.

SUBMISSÃO DE RESUMO: 

Siga as instruções gerais e preencha todos os campos indicados; destacamos que deve seleccionar se quer 
fazer a apresentação presencialmente ou à distância e se quer participar numa sessão em português ou 
em inglês (no caso das sessões em português, aconselhamos a proposta de uma sessão); deve seleccionar 
uma ou duas palavras-chave e escolher a CRN mais adequada à sua comunicação (pode obter mais 
informação sobre cada CRN clicando aqui; a escolha de uma CRN facilita a inclusão do seu resumo junto de 
um grupo com quem partilha a temática ou a abordagem teórica e/ou metodológica).

SUBMISSÃO DE SESSÃO: 

Siga as instruções gerais e preencha a informação sobre a sessão; certifique-se com os outros participantes 
que estão de acordo com o modo de apresentação e note que não haverá sessões híbridas, devendo optar 
por virtual ou presencial; defina quem será o chair da sessão e escolha o tipo de sessão que pretende 
organizar:

Author meets readers para apresentação de um ou vários livros em simultâneo; 

Paper session para apresentações de trabalhos, em que deve nomear um ou dois comentadores 
(discussants); 

Roundtable para uma discussão de tipo informal sobre um tema/tópico (mínimo de 4 e máximo de 8 
participantes). 

Independentemente do tipo de sessão, deve preencher no final uma a duas palavras-chave e escolher o 
grupo onde pretende enquadrar a sua proposta (CRN, IRC ou uma das associações congéneres da L&SA 
– ver aqui a lista); no caso português, encontra a APS com a secção temática de Sociologia do Direito e da 
Justiça e os parceiros brasileiros ABRASD e REED.

Uma nota sobre a autoria: cada autor pode apenas apresentar um texto nos diversos tipos de sessão, com 
excepção das semi-plenárias ou outra com acordo prévio do Comité de Programa. Caso deseje participar 
em várias sessões pode integrar-se nas outras como non-presenting author (mais informações aqui).

Quaisquer outras propostas de programação, actividades ou parcerias, bem como questões sobre a 
divulgação e difusão do evento podem ser endereçadas ao comité local através do endereço de email 
lisbon2022-lac@iscte.pt.

MANUAL DE SUBMISSÕES

https://lsa-annualmeeting.secure-platform.com/a/organizations/main/home
https://www.lawandsociety.org/collaborative-research-networks/
https://www.lawandsociety.org/co-sponsoring-organizations/

