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Call for Papers 

 

O CIDEEFF tem o prazer de anunciar que está interessado em fomentar a colaboração e 

a criar oportunidades a académicos e a jovens investigadores que estão interessados em 

investigação nas áreas do direito económico, financeiro e fiscal, tanto a nível nacional, 

como europeu e internacional. 

Estamos a oferecer a oportunidade de estudantes graduados (que frequentem programas 

de mestrado e doutoramento), jovens profissionais, e académicos, que estejam a estudar 

ou trabalhar temas nesta área a oportunidade de apresentar e difundir a sua investigação 

em curso. 

 

Os temas que podem ser submetidos para publicação são os seguintes: 

➢ Finanças Sustentáveis: entre soluções públicas e privadas 

➢ Desafios impostos pela Economia Digital às democracias Liberais e à Justiça 

Internacional 

➢ A resposta europeia à Crise (crises soberanas; crise pandémica) 

➢ Contratação pública mundial 

➢ Jurisdição Portuguesa em Direito da Concorrência 

➢ O futuro dos impostos 

➢ Outros temas na área indicada que possam sem inseridos nos temas indicados 

acima. 

 

Todos os artigos enviados serão submetidos a peer-review e, se aceites, publicados 

como parte da série CIDEEFF Working Papers ou incluídos numa publicação 

temática. Em todo o caso, a publicação estará sempre em cesso aberto no nosso site.  

 

 

 

 



 

Como e onde submeter: 

Os artigos devem ser submetidos para o email cideeff@fd.ulisboa.pt e deverão incluir um 

brave nota biográfica sobre o(s) autor(es). 

 

HOUSE STYLE 

Tipo/tamanho letra: Times New Toman, 12 

Parágrafo: 1,5 between lines. 

Datas: for dates use European Style 

Números: Use numerals for: units of time (or any other measure) in non-technical text, 

numbers greater than ninety-nine, dates and times, statistics (including decimals, 

percentages (15%), ratios, ages of people, monetary figures), numbers in a series (5, 10, 

and 250 years), number spans (2-4; 204-209). 

Abreviaturas: To introduce a short reference, use the entire name followed by the 

abbreviation in parentheses the first time the name is used. 

Estilo de sitação: 

• The full citation to a treatise, book or other nonperiodic work: Author, Title, 

Editor [if any], Translator [if any], Edition [if any], Publisher, Date, Pinpoint page. 

• Citations to articles in journals, law reviews, newspapers, newsletters, and other 

periodicals: Author, Title, Volume number, Periodical abbreviation, date, initial 

page, Pinpoint page. 

• A full citation to an internet site: Author or Owner, Title, URL (Access or update 

information), the exact date of the search. 

• Full citation for a case: Case Name, Reporter volume, Reporter abbreviation, 

Initial page, Pinpoint page (Court abbreviation Date), Subsequent history citation 

[if any]. 

• International legal material: Title, Pinpoint reference, Exact date, Source. 

• Short References: The first time you cite a source, use the full citation in the 

footnote. Subsequent references use: Author’s Last Name (or, if not available, 

Title), supra n. Note Number, at Pinpoint reference. 
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