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Prémio UMinho de Iniciação na Investigação Científica 2023 

Chamada para apresentação de candidaturas 
 
 

 
Avisam-se os estudantes da Licenciatura em Direito e da Licenciatura em Criminologia e Justiça 
Criminal, da Escola de Direito da Universidade do Minho, que está aberto o período de apresentação 
de candidaturas para participação numa seleção de projetos de investigação em curso no JusGov, 
nos termos fixados pelo Regulamento do Prémio UMinho de Iniciação na Investigação Científica, 
aprovado pelo Despacho RT-12/2020. 
 
Os estudantes selecionados deverão desenvolver um projeto de investigação subordinado a um dos 
seguintes temas: 

1) «A proteção da pessoa idosa – dificuldades e propostas de solução». Muitas pessoas 
vulneráveis necessitam de especial proteção em virtude da sua idade e estado de saúde. 
Em Portugal, a Estratégia de Proteção do Idoso defende a adoção de medidas a nível 
global, incluindo algumas no âmbito do direito civil e penal, que é importante escrutinar e 
a implementação (ou a sua falta) dos instrumentos internacionais relevantes. Este projeto 
permitirá ao estudante trabalhar com os investigadores do JusGov, discutindo a suficiência 
e aplicabilidade prática das medidas adotadas ou outras que devam existir e estimulando 
o estudo destas matérias, que integram a agenda atual dos Estados, mas ainda são pouco 
exploradas, para encontrar eventuais soluções e propostas de legislação. O objetivo 
principal será a elaboração de um artigo em coautoria com um membro da equipa de 
acompanhamento, a publicar em revista com peer-review. A investigação será 
supervisionada pela Prof.ª Doutora Eva Sónia Moreira Silva, investigadora responsável pelo 
projeto.  

2) «Significado e Objetivo das Sanções Criminais: A conceção de penas mais humanas». 
Este projeto visa o estudo jurídico-criminológico e aplicado das penas, compreendendo o 
seu sentido e as suas finalidades, nas dimensões normativa, jurisprudencial, penitenciária 
e sociológica. Pretende-se saber se o sistema penal cumpre as finalidades preventivas e 
de cariz humanitário que lhes estão assestadas e se pode evoluir no sentido de uma maior 
humanização, tanto na sua conceção como na sua execução. O projeto permitirá ao 
estudante uma consciencialização científica, académica, profissional e cívica da 
importância das penas no processo de reintegração dos condenados e das vítimas e 
contribuir para a humanização do sistema penal, devendo originar a elaboração de um 
artigo em coautoria com um membro da equipa de acompanhamento, a publicar em 
revista com peer-review. A investigação será supervisionada pelo Prof. Doutor Mário 
Monte, investigador responsável pelo projeto. 

3) «Novas manifestações digitais dos serviços financeiros e Integração Europeia. Que 
vantagens para o cidadão europeu?». O projeto consiste em determinar se as novas 
manifestações de tipos de serviços e produtos financeiros (como as criptomoedas), 
emergentes com a “digitalização” e a I.A. serão um instrumento, com mais-valias, para o 
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aprofundamento da integração e se melhorarão as condições de vida dos cidadãos. O 
projeto tem por objetivo aferir, perante a sucessão de novas manifestações digitais de 
instrumentos e de serviços financeiros, as vantagens e os benefícios para a construção de 
um mercado único digital, em matéria de serviços financeiros e avaliar se, p.e., novos 
produtos da digitalização contribuem para o reforço da cidadania económica (respeito 
pelos Direitos fundamentais e prossecução da inclusão social). A investigação será 
supervisionada pelo Prof. Doutor Serafim Pedro Madeira Froufe, investigador responsável 
pelo projeto. 
 

 
Podem candidatar-se os estudantes que, cumulativamente: 

a) Tenham a sua situação regularizada na UMinho; 
b) Não tenham recebido o Prémio em anos anteriores. 

 
Os alunos da Licenciatura em Direito poderão concorrer para qualquer um dos temas identificados. 
Os alunos da Licenciatura em Criminologia e Justiça Criminal poderão concorrer aos temas 1) e 2). 
Cada estudante poderá submeter somente uma única candidatura, devendo indicar de forma clara 
qual o tema que se propõe desenvolver. 
Os projetos serão desenvolvidos pelos estudantes selecionados até 15 de setembro de 2023 (art. 7.º, 
al.ª c) do Regulamento do Prémio UMinho de Iniciação na Investigação Científica - Despacho RT-
12/2020). 
 
Os estudantes interessados deverão enviar, para o e-mail jusgov@direito.uminho.pt, até às 18h00 
do dia 16 de março de 2023, os seguintes elementos: 

 
(1) Carta de motivação com a indicação do tema que o estudante se propõe desenvolver 

 (2) Curriculum vitae 
 (3) Registo académico atualizado, retirado do Portal Académico 
 
Para mais informações, contactar o Centro de Investigação em Justiça e Governação, através do 
seguinte endereço de correio eletrónico: jusgov@direito.uminho.pt. 
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