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Ex.mos Oradores e Convidados destas Jornadas Científicas,
Doutora Glória Teixeira, Coordenadora do CIJE,
Caros colegas,
Estimados estudantes,
Minhas Senhoras e Meus Senhores.
Cabe-me a honra de em nome da Faculdade encerrar estas excelentes

Jornadas Científicas comemorativas dos 10 anos de existência do CIJE.
Depois de tão ilustres intervenções limito-me a umas breves palavras, para
evidenciar o quão importante é para esta Faculdade de Direito a existên-
cia deste Centro de Investigação.

Na verdade o papel das instituições de ensino superior alterou-se pro-
fundamente nos últimos anos em Portugal. De instituições relativamente
fechadas ao exterior, onde a investigação era frequentemente exercida de
forma isolada pelos Professores, numa lógica de resposta às necessidades
de progressão na carreira, passamos para um novo paradigma.

A realidade também mudou muito, pois hoje as interdependências no
mundo global, entre os países, as organizações e as pessoas, são uma rea-
lidade e, sobretudo ao nível da produção de conhecimentos e do Saber, as
fronteiras caíram, dando lugar a uma comunidade científica global. A partir
do nosso computador, no nosso gabinete ou em nossa casa, temos acesso
ao repositório mundial de conhecimento publicado. Já lá vai o tempo em
que a consulta de artigos ou de livros implicava deslocações de milhares
de quilómetros e horas infindáveis de logística.

Entre os diferentes ramos do saber o Direito foi talvez aquele que
em Portugal sentiu mais dificuldades em aderir à nova realidade, resis-
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tindo a conectar-se às redes de conhecimento internacionais e a organizar-se
em unidades de investigação capazes de responder aos novos desafios da
investigação.

Penso ser possível afirmar que o CIJE foi uma autêntica luz pioneira
no mundo do Direito português ao quebrar tabus, assumindo o risco de sujei-
tar a investigação produzida no seu seio à avaliação de peritos interna-
cionais, através da Fundação de Ciência e Tecnologia.

O desempenho do Centro, a visibilidade conquistada com o mérito
da obra produzida e o prestígio que angariou para esta Faculdade de Direito
é hoje absolutamente inegável e evidente até para os que inicialmente se
mostraram mais cépticos.

Não posso deixar de referir que o CIJE é um dos pilares de diferen-
ciação positiva desta jovem Faculdade, em perfeita sintonia com o espírito
inovador e a motivação dos seus docentes e estudantes, sendo factor de
melhoria de qualidade e de dinâmica institucional.

Hoje muitos dos docentes e investigadores desta Casa, em parceria com
colegas, também membros do CIJE, oriundos de variadas instituições nacio-
nais e estrangeiras, canalizam a sua investigação para o Centro e são por
ele apoiados, pois sabem que este é o meio mais adequado de desenvol-
verem os seus trabalhos e de os comunicarem à comunidade científica
internacional.

Recentemente a FDUP adequou os seus cursos de doutoramento a
Bolonha, tendo-me sido dada a informação de fonte segura de que um
dos factores importantes para a sua aprovação foi a existência nesta insti-
tuição de investigação internacionalmente reconhecida através do CIJE.

Nada disto teria sido possível sem o dinamismo, o empenho e a
liderança da Doutora Glória Teixeira, coordenadora do CIJE, verdadeira
“alma” do Centro e que soube entender os sinais dos tempos, lançando-se
neste projecto.

Correndo o risco de por omissão, cometer alguma injustiça, não posso
também deixar de referir o importante papel das Mestres Regina Redinha e
Raquel Guimarães e de todos os outros membros do CIJE, dando um ênfase
especial à colaboração de quantos de outras instituições a ele se associaram
e se disponibilizaram ao longo destes anos para dar o seu inestimável con-
tributo. Incluo neste agradecimento todos os oradores, moderadores e demais
pessoas envolvidas na preparação deste evento celebrativo. A Faculdade
de Direito sente-se engrandecida e edificada com vossa presença.

Termino com os olhos postos nos próximos 10 anos deste Centro,
com a certeza de que é possível ir ainda mais longe, envolvendo mais
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docentes da Casa na sua produção científica, aumentar as parcerias com ins-
tituições de prestígio: enfim, fazer desta luz, um farol da investigação jurí-
dica em Portugal.

Parabéns CIJE!

Just a few words to enhance the role of CIJE in our Faculty of Law.
As a matter of fact the centre brought a new path for research in Law

topics.
Traditionally the production of research in this field was assumed

individually by Professors that essentially were worried in completing their
carrier.

The range of their publications rarely overcame national borders and
they concentred themselves in nationally valuable subjects.

CIJE was innovative in breaking this status-quo, joining together seve-
ral researchers and submitting their work to independent international eva-
luations. In addition the centre was able to respond to the requests of
external community, in specific problems related to its research areas.

Our Faculty is a young institution, but already enjoys a large visibility
in Law and Criminology and CIJE surely gave a relevant impulsion on it.

The Faculty is grateful to CIJE and wishes de centre an even brighter
performance during the next 10 years.

Congratulations CIJE.
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