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DIREITOS FUNDAMENTAIS ENTRE GLOBALIZAÇÕES E CONTRA-
GLOBALIZAÇÕES 

 
Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: Mário Reis Marques 
Vinculação Institucional: FDUC 
Resumo Curricular: Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
Doutorado em Ciências jurídico-filosóficas pela mesma Faculdade, Membro do Instituto 
jurídico, Membro fundador da Associação Portuguesa de Teoria do Direito, Filosofia do 
Direito e Filosofia Social.  
 
Nome do Coordenador 2: Luís Meneses do Vale 
Vinculação Institucional: FDUC 
Resumo Curricular: Licenciado, mestre e doutorando em ciências jurídico-políticas, sob a 
orientação de J.J. Gomes Canotilho, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
onde foi monitor, assistente estagiário e é hoje assistente, tendo desempenhado funções como 
vogal do Conselho Directivo e do Conselho Pedagógico e Secretário da Mesa da Assembleia 
da Faculdade. É membro de várias associações nacionais e internacionais, em algumas das 
quais desde a fundação, estudando, publicando e leccionando sobretudo nos domínios da 
filosofia, teoria e dogmática do direito público e da constitucionalidade sociais. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

Assumindo o fenómeno da globalização como mote inicial, o presente grupo de trabalho 
propõe-se congregar um leque amplo de reflexões em torno das (1) diferentes perspectivas 
que o disputam - tanto no plano conceptual, como empírico e normativo -, proporcionando 
assim um confronto, não só inter- e transdisciplinar como politemático entre (2) os aspectos 
políticos, culturais e económicos mais problemáticos (ou mesmo patológicos) que aquele 
apresenta (ou que lhe são apontados), de um lado, e (3) as resistências ou reacções negativas 
que vem gerando, de outro, mormente quando considerados à contraluz dos direitos humanos 
(e, bem assim, da democracia real e do direito material que devem co-implicar, a diferentes 
níveis de intenção comunitária, organização político-social e subjectivação coletiva), seja 
enquanto fundamentos ou pressupostos, seja à guisa de momentos constitutivos ou ideais 
regulativos de um largo projecto (trans)civilizacional, com pretensões de universalidade, e 
alcance potencialmente mundial ou global; aquele que, numa certa aspiração de proto-
constitucionalização transcultural (porventura cosmopolítica), se pretenda assente no igual 
respeito e consideração por todos e cada um dos homens, reconhecidos como seres de igual 
liberdade e responsabilidade, bem como na justiça das instituições ocorrentes à garantia 
efectiva de semelhantes corolários axiológicos do princípio último da dignidade pessoal. 
Desta feita, entre a globalização (mencionada a princípio) e os direitos humanos (salientados 
a final) - referentes que formam, juntamente com a crise da mediação política oferecida pelo 
Estado-de-Direito democrático e social, o enquadramento geral do simpósio - resta indiciada 
uma plétora de eventuais sendas exploratórias, ao longo de uma vasta gama de linhas 
reflexivas que dos núcleos problemáticos assinalados se despedem e multiplamente se 
entretecem e combinam. 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 



Inglês  (X) 
Francês (X) 
Espanhol (X) 


