
SIMPÓSIO 34 
 

Simpósio: 

 

MIGRAÇÕES, TOLERÂNCIA E DIREITOS HUMANOS 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Paula Margarida Cabral dos Santos Veiga 

Vinculação Institucional: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

Resumo Curricular: Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde 

se licenciou e obteve os graus de mestre e doutor. Docente nas áreas do Direito Constitucional 

e do Direito Internacional Público, tem investigado sobretudo as temáticas do direito do espaço 

extra-atmosférico, da organização do poder político do mundo cosmopolita, da cidadania, dos 

direitos humanos e, mais recentemente, da corrupção. É membro do Instituto Jurídico da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e integra a direção de dois Institutos sediados 

na FDUC: o Ius Gentium Conimbrigae e o Instituto Jurídico da Comunicação. Colabora, ainda, 

com o CEDOUA. A par da atividade académica, desempenhou funções no Comité Económico 

e Social da União Europeia, no gabinete do Secretário de Estado do Ministério da 

Administração Interna, na Comissão Nacional de Proteção de Dados e no Comité para a 

Utilização Pacífica do Espaço Extra-atmosférico da ONU.  

 

Nome da Coordenadora 2: Ana Margarida Simões Gaudêncio 

Vinculação Institucional: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

Resumo Curricular: Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde 

se licenciou e obteve os graus de mestre e doutor. Docente nas áreas de Filosofia do Direito, 

Teoria do Direito e Metodologia Juridica, tendo como principais temas de investigação teorias 

críticas do direito, tolerância e direito, multiculturalismo, liberalismo e comunitarismo, e 

jurisprudencialismo. É membro do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra e da ATFD – Associação Portuguesa de Teoria do Direito, Filosofia do Direito e 

Filosofia Social (Secção portuguesa da IVR – Internationale Vereinigung für Rechts- und 

Sozialphilosophie). 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
Neste simpósio pretende-se reflectir sobre as interpelações ao direito resultantes dos 

fluxos migratórios actualmente verificados à escala mundial. Os núcleos problemáticos 

fundamentais erigidos em pontos de partida para esta reflexão situar-se-ão, por um lado, no 

impacto das jurisprudências referentes a direitos humanos – sobretudo, mas não 

exclusivamente, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos –, e na respectiva discussão dos subjacentes sentidos afirmados de direitos 

humanos e de dignidade humana, em vertente filosófica, dogmática e metodológica.  

O desenvolvimento dos mencionados núcleos problemáticos abrirá a discussão a 

diferentes contributos e abordagens tematicamente contextualizados, tendo como horizontes de 

referência diferentes sentidos de juridicidade, pressupostos e visados nas afirmações de direitos 

humanos, e as respectivas projecções na discussão de conteúdos e limites de específicos direitos 

humanos. Importa que o direito dos direitos humanos, por definição uma gramática do direito 

internacional público, se intersecte com o direito constitucional e que a transdisciplinariedade 

(aqui sobretudo entre o direito público e a filosofia do direito) seja o mote para a dignidade 

humana numa visão tão rica quanto possível.   

Tudo o que implicará, mais globalmente, reflectir sobre a multiculturalidade e a eventual 

interculturalidade decorrentes das actuais migrações, por um lado, e, por outro, e 



consequentemente, consubstanciar e discutir os sentidos e os limites das concomitantemente 

convocadas exigências de tolerância, nas mais diversas acepções – desde as religiosas às sociais 

e morais –, equacionando os respectivos contornos e consequências em perspectiva jurídica.  

 

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

Inglês (X) 

  



SYMPOSIUM 34 
 

Symposium: 

 

MIGRATIONS, TOLERANCE AND HUMAN RIGHTS 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Paula Margarida Cabral dos Santos Veiga 

Institution: Faculty of Law of the University of Coimbra 

Curricular Summary: Graduation, Master and PhD from the Faculty of Law of the University 

of Coimbra, where she is currently Professor in Constitutional Law and Public International 

Law. Investigation topics and preferences: space law, organization of political power in the 

cosmopolitan era, citizenship, human rights and, more recently, corruption. Member of 

the Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – UCILeR 

(University of Coimbra Institute for Legal Research) and member of the board of two other 

institutes based at the Faculty of Law: the Ius Gentium Conimbrigae and the Instituto Jurídico 

da Comunicação (Legal Institute of Communication). She collaborates also with the CEDOUA. 

Along academic activity, she served on the Economic and Social Committee of the European 

Union, on the office of the Secretary of State for the Ministry of Internal Affairs, on the National 

Commission for Data Protection and on the United Nations Committee for the Peaceful Use of 

Space Law. 

  

Name of Coordinator 2: Ana Margarida Simões Gaudêncio 

Institution: Faculty of Law of the University of Coimbra 

Curricular Summary: Assistant Professor at the Faculty of Law of the University of Coimbra, 

in the areas of Philosophy of Law, Theory of Law and Methodology of Law, having as main 

research interests Critical Legal Studies, Tolerance and Law, Multiculturalism, 

Liberalism/Communitarianism and Jurisprudentialism. Member of the Instituto Jurídico da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – UCILeR (University of Coimbra Institute 

for Legal Research) and of ATFD – Associação Portuguesa de Teoria do Direito, Filosofia do 

Direito e Filosofia Social (Portuguese Association for Theory and Philosophy of Law and for 

Social Philosophy – Portuguese Section of IVR – Internationale Vereinigung für Rechts- und 

Sozialphilosophie, International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy). 

 

Line(s) of discussion (symposium description): 
This symposium aims to reflect on the challenges to law due to the migratory flows 

currently witnessed worldwide. The fundamental problematic nuclei, set up as starting points 

for the reflection, will be putting in, on the one hand, the impact of human rights jurisprudence 

– above all, but not exclusively, of the European Court of Human Rights and the Inter-American 

Court of Human Rights –, and, on the other hand, the corresponding discussion on the 

underlying affirmed meanings of human rights and human dignity, in philosophical, dogmatic 

and methodological aspects. 

The development of the aforementioned problematic nuclei will open the discussion to 

different contributions and thematically contextualized approaches, having as horizons of 

reference different meanings of juridicity, premises and targets in the affirmations of human 

rights, and their respective projections onto the discussion of contents and limits of specific 

human rights. It is important a vision where human rights law, by definition a grammar of public 

international law, intersects constitutional law and transdisciplinarity (here mainly between 

public law and the philosophy of law). Human dignity is, therefore, the motto for a vision as 

rich as possible. 



All that will imply reflecting on multiculturalism and interculturality, resulting from the 

current migrations, on the one hand, and, on the other hand, as well as consequently, 

consolidating and discussing the meanings and the limits of the concomitant demands of 

tolerance. This approach will consider, in different meanings – from religious to social and 

moral ones –, the respective outlines and consequences from a juridical perspective. 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation:  
Portuguese (X) 

English (X) 


