CONGRESSO EUROPEU DE DIREITO DO TRABALHO
Reitoria UNL, Abril 2012
Notícia

Organizado por um pequeno grupo de estudantes da nossa Faculdade, com o apoio
desta, da AEFDUNL e da ELSA, sob a coordenação científica do Professor Doutor
José João Abrantes, decorreu nos dias 12, 13 e 14 de Abril de 2012, na Reitoria, o
Congresso Europeu de Direito do Trabalho, que contou, como oradores, com a quase
totalidade dos Professores de Direito do Trabalho das diversas Universidades
portuguesas e com um painel de convidados estrangeiros de elevadíssima qualidade,
todos membros do European Labour Law Network, vindos das prestigiadas
Universidades de Cambridge, Roma, Frankfurt, Viena, Cracóvia, Budapeste,
Bucareste, Paris (Sorbonne) e Complutense de Madrid.

Ao longo dos três dias, discutiram-se as diversas alterações que o ramo do Direito em
questão tem vindo a sofrer face à actual conjuntura de crise e as suas implicações,
numa perspectiva comparativa, que permitiu a reflexão sobre a pertinência e a
adequação social dessas alterações e a forma como elas se enquadram (ou não) nos
diversos ordenamentos europeus.

O evento constituiu, sem qualquer margem para dúvidas, um enorme sucesso.
Correu tudo com muito agrado quer para os conferencistas quer para os
demais participantes. Pessoas que há muitos anos participam neste tipo de iniciativas,
quer em Portugal quer no estrangeiro, referenciaram o Congresso como um dos

melhores em que alguma vez estiveram, numa opinião inteiramente partilhada tanto
pelos oradores portugueses como pelos estrangeiros, que referiram particularmente a
qualidade quer de todas as intervenções quer dos debates que se lhe seguiram.

A presidência dos painéis foi assegurada por Professores da casa (Professores João
Caupers, Rui Pinto Duarte, Teresa Pizarro Beleza e José João Abrantes) e ainda por
dois magistrados judiciais, há muito ligados a este ramo do direito (Conselheiro José
António Mesquita e Desembargadora Maria Adelaide Domingos), tendo a sessão de
abertura sido presidida pela Vice-Reitora da Universidade, Professora Doutora Maria
Arménia Carrondo, em representação do Reitor.

Na sequência do Congresso, já foram celebrados novos acordos Erasmus (com Roma,
Frankfurt, Viena e Cracóvia) e nos próximos dias seguir-se-ão mais, quer para alunos
quer para professores, o que corresponderá a mais um salto qualitativo em matéria de
internacionalização da Faculdade, que, por tudo isto, está de parabéns, tal como,
aliás, e com todo o mérito, o estão o grupo de estudantes organizadores (sob a
presidência de Sérgio Coimbra Henriques, do 4.º ano) e o coordenador científico do
evento.
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