
EXPLORAÇÃO DO DIREITO AO 
DESENVOLVIMENTO EM ÁFRICA:  
DE DESAFIOS FORMIDAVEIS A 
SOLUCOES INOVADORAS  
 

Date:  4 de Setembro de 2014
Venue: Centro Internacional de Conferências das Nações Unidas,   
 em Nairobi, Quênia

CHAMADA DE TRABALHOS: CONCRETIZAR O DIREITO AO DESEN-
VOLVIMENTO EM ÁFRICA: DOS DESAFIOS FORMIDÁVEIS A SOLUÇÕES 
INOVADORAS

Como parte do 23 º Julgamento Ficticio de Direitos Humanos, a Escola de 
Direito (Universidade de Nairobi, no Quénia) e do Centro para os Direitos 
Humanos (Universidade de Pretória, África do Sul) têm o prazer de anun-
ciar uma conferência de um dia sobre o direito ao desenvolvimento em 
África e convidar propostas de papéis.

ANTECEDENTES E OBJETIVOS DA CONFERÊNCIA

A Universidade de Nairobi Faculdade de Direito, em colaboração com o Centro 
de Direitos Humanos da Universidade de Pretória, está hospedando o 23 º Julga-
mento Ficticio Nairobi entre os dias 1-6 setembro de 2014. Ao longo dos últimos 
22 anos, 139 universidades que representam 49 países Africanos participaram 
neste evento, tornando-se o maior e mais longo alcance de direitos humanos 
iniciativa educacional em África.

A uma semana de Concorrência do Moot inclui uma conferência de um dia inter-
nacional dos direitos humanos, este ano sobre o tema “O Direito ao Desenvolvi-
mento na África: De desafios formidáveis para Soluções Inovadoras ‘.

A conferência de um dia irá proporcionar um fórum para acadêmicos das uni-
versidades participantes, bem como estudiosos e profissionais locais e interna-
cionais para examinar alguns dos desafios e oportunidades para a realização 
do direito ao desenvolvimento em África, incluindo a partir de uma perspectiva 
comparativa.

TEMAS DA CONFERÊNCIA

Apresentações da conferência pode lidar com qualquer um dos seguintes 
temas gerais:



• Democracia e Governação Transparente 
•  Direitos de igualdade 
•  A liberdade de expressão, de informação e Montagem 
•  Política de Desenvolvimento Social e Humano 
•  Desenvolvimento Sustentável de Uso da Terra e Meio Ambiente

PROCESSO: APRESENTADORES POTENCIAIS

• Os interessados em apresentar um documento devem apresentar um 
resumo contendo o seu nome, o título proposto e um breve resumo do 
argumento / contribuição do trabalho (máximo 500 palavras). 

•  Os resumos devem ser enviados para evelyneasaala@uonbi.ac.ke 
antes de 15 de Junho de 2014. 

•  Os autores dos resumos selecionados para apresentação serão infor-
mados até 30 de Junho de 2014. 

•  Um trabalho completo (5.000 a 10.000 palavras) devem ser apresenta-
das até 1 de Agosto de 2014 a ser traduzido para o arquivo de confer-
ência. 

•  Os trabalhos serão publicados com antecedência como rascunhos no 
site do Concurso Simulado. 

•  Inclusão no programa da conferência está condicionada à apresen-
tação do documento real. 

•  Os apresentadores podem ser obrigados a refazer seus documentos 
depois da conferência, e reenviar as versões finais para inclusão em 
uma publicação.

FINANCIAMENTO

Como nenhum financiamento adicional está disponível para a Conferência 
do Moot, esta chamada para artigos destina-se principalmente para os rep-
resentantes do corpo docente (acadêmicos), que irão, em qualquer caso, 
ser participantes da competição Moot em Nairobi com o financiamento de 
suas universidades de origem. Outros apresentadores potenciais são con-
vidados a submeter resumos, mas teram que fazer seus próprios arranjos 
de viagem e alojamento, a fim de participar da conferência.

CONTACTOS 

• Para mais informações, entre em contato com Evelyne Asaala em 
 evelyneasaala@uonbi.ac.ke
• Para obter informações sobre a Universidade de Nairobi Law School, visite 
 http://law-school.uonbi.ac.ke
• Para obter informações sobre das actividades do Centre for Human Rights,   
 por favor 
 www.chr.up.ac.za
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