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CHAMADA DE RESUMOS  
(CALL FOR ABSTRACTS) 

 
 

Conferência, Sexta-feira 7 de Outubro de 2016, Pretória, África do Sul 
 

Sistema Africano de Direitos Humanos aos 30: Balanço, Seguindo em Frente 
 
O Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Pretória, em colaboração 
com a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos (A Comissão Africana) e da Faculdade 
de Direito da Universidade da Gâmbia convida apresentação de resumos para a conferência de 
celebração do ano da Africano de Direitos Humanos com enfoque na mulher.  
 
A Conferência realizar-se-á no âmbito do 25º Concurso Africano de Julgamento Fictício sobre Direitos 
Humanos co-organizado por três instituições a decorrer em Pretória, África do Sul, de 3 a 8 de 
Outubro de 2016.  
 
O ano de 2016 marca: 
• 30 anos desde a entrada em vigor da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos (A Carta 

Africana); 
• 10 anos desde que o Tribunal Africano tornou-se operacional;  
• 30 anos do Centro de Direitos Humanos da Universidade de Pretória. 	  
 
A Conferência de um dia, visa a proporcionar um fórum de reflexão para os académicos das 
universidades participantes, bem como para os investigadores locais e internacionais e profissionais, 
para efectuarem uma análise retrospectiva e prospectiva dos instrumentos internacionais do Sistema 
Africano dos Direitos Humanos.  
 
TEMAS DA CONFERÊNCIA 
 
Convidamos a apresentação de resumos que deverão incidir sobre os seguintes temas:  
 
• 30 anos da Carta Africana – análise das constatações individuais, tendências da jurisprudência 

nos casos resolvidos pela Comissão Africana  
 
• 25+ anos da Carta Africana da Criança - análise das constatações individuais, tendência 

jurisprudencial nos casos resolvidos pelo Comité Africano dos Direitos da Criança  
 
• Direitos da Mulher em África– reflexões sobre a negociação entre a cultura e os direitos das 

mulheres em África, com referência ao Protocolo a Carta Africana sobre os Direitos das Mulheres 
em África (Protocolo de Maputo) 

 
• 10 anos da Carta Africana da Juventude – análise dos resultados alcançados em 10 anos 

desde a adopção da Carta; a razão de seu impacto limitado e o seu potencial 
 
• Conflitos em África – análise do papel da Comissão Africana, Comité, Tribunal e outros 

organismos da União Africana (UA) na resolução das situações de conflito em África.  



 
• Fragmentação ou co-existência colaborativa – A relação entre os órgãos de direitos humanos 

da UA, órgãos políticos e organismos sub-regionais com mandato em direitos humanos.  
• O impacto da Carta Africana, Protocolo de Maputo nas jurisdições nacionais com enfoque tanto 

num país específico ou vários países (por exemplo, providenciar uma análise do impacto da Carta 
a nível interno num país específico ou analisar o impacto de uma constatação ou Observações 
finais) ou sobre um tema em particular (tal como “o impacto norma sobre a violência doméstica no 
Protocolo de Maputo em países seleccionados”). Por favor tome em consideração ou desenvolva 
apartir de trabalho já desenvolvido sobre o assunto, em particular a publicação:  Centre for Human 
Rights The impact of the African Charter and Women’s Protocol in selected African states (Pretoria 
University Law Press, 2012), The impact of the African Charter and Maputo Protocol (PULP, 2016) 
http://www.pulp.up.ac.za/cat_2016_06.html / http://www1.chr.up.ac.za/index.php/research/impact-
of-the-charter-protocol.html 

 
 

PROCEDIMENTOS – POTENCIAIS ORADORES 
 
• Os interessados em apresentar artigos para Conferência devem submeter um resumo (abstract) 

contendo a proposta de título e um breve resumo dos aspectos a abordar e contribuições do 
artigo (800 palavras no máximo). 

• O resumo deve também conter o nome do Autor, filiação institucional e o correio electrónico (e-
mail). 

• Os resumos devem ser enviados para mkillander@gmail.com antes de 8 de Agosto de 2016. 
• Os autores dos resumos seleccionados para apresentação serão informados até 13 de Agosto 

de 2016. 
• O artigo completo até ao máximo de 10,000 palavras deverá ser submetido antes de 8 de 

Setembro de 2016, em caso que é necessário obter visto para viagem serão notificados até dia 
30 de Sétembro dé 2016.  

• Os artigos serão publicados com antecedência como rascunho na página web da competição de 
Julgamento Fictício (Moot Court). 

• A inclusão do tema no programa da conferência está condicionada a apresentação do Artigo 
(documento final) no dia ou antes do prazo estabelecido.  

• Artigos seleccionados serão considerados para publicação.   
• Directrizes de forma para os artigos: http://www.ahrlj.up.ac.za/submissions. 
 
FINANCIAMENTO 
 
Estão disponíveis fundos para cobrir despesas de viagem para participantes seleccionados. Por favor 
indique a necessidade de apoio no acto da submissão do Resumo. Tendo em conta que a decisão de 
apoio financeiro será apenas tomada no início de Outubro, Representantes das Faculdades 
(académicos) que submeterem os resumos – e que em qualquer circunstância irão participar na 
Competição do Julgamento Fictício em Pretória – são encorajados a procurar financiamento nas suas 
universidades de origem.  
 
CONTACTO 
 
Para informações sobre as actividades do Centro de Direitos Humanos, por favor visite 
www.chr.up.ac.za 
 


