
 
 
 

 

DigEUCit Conference 

A Digital Europe for Citizens 

14th April 2023 
 

Call for Papers 

 
The Jean Monnet Module “A Digital Europe for Citizens. Constitutional and Policymaking 
Challenges” (DigEuCit) and CIJ – Centre for Legal Research of the Faculty of Law of U.Porto 
hereby invite contributions to the 1st International Conference “A Digital Europe for Citizens”, 
to be held in Porto (Portugal) on 14 April 2023. 
 

Keynote speaker: Professor Oreste Pollicino (Bocconi University) 

 

The Conference 

The ongoing Digital Revolution is significatively changing every sector and level of the 
economy and the society. As the European Commission puts it: digital technology is changing 
people’s lives. While this opens up new opportunities and possibilities, it also reveals itself as 
a challenge and a risk.  
From data protection to fair markets, not to speak of fighting online disinformation or 
discrimination in the digital space, there are several concerns and problems that call for 
proper answers from the citizens of today and tomorrow. 
The European Union has put the digital transformation among its priorities for 2019-2024, 
through the target of an “Europe fit for the digital age. Empowering people with a new 
generation of technologies”. This priority develops itself around a Digital Compass with four 
cardinal directions (Skills, Infrastructures, Business and Government). 
It is important that the EU action is considered, analysed and properly understood in light, 
not only of the benefits and opportunities of the Digital Single Market and the data economy, 
but also with a focus on all challenges and risks associated with them. 
In this conference we will focus on the EU action as regards data governance, digital markets 
and digital services, including a comparative approach with other legal systems. 



 
 
 

 

Format 

The conference will take place in person at the Faculty of Law of the University of Porto (FDUP) 
- Portugal. 
It will be structured around three panels covering the abovementioned topics: 

1. Data governance 
2. Digital markets 
3. Digital services 

Each panel session will consist of both invited speakers (foreign and national) and selected 
presentations on the basis of this call. 
Working languages: Portuguese, English, Spanish and French.  
 

Eligibility and submissions 

Abstracts (max. 500 words, 3-5 keywords, Font: Calibri, 12) in any of the working languages 
should be submitted to digeucit@direito.up.pt no later than 24 February 2023, and they 
should include the author’s name and affiliation, a short bio, contact details, and the panel 
for which it should be considered: 1. Data governance; 2. Digital markets or 3. Digital 
services. 
Abstracts may be submitted in any of the conference’s working languages. 
Submitted abstracts will be evaluated and selected by the Organisation Committee on 
account on its originality, quality and relevance to the panels of the conference. 
Successful candidates will be notified no later than 10 March 2023. 
No attendance fees. 

Final Draft-paper and Publication 

Selected speakers should submit a draft of their final paper (between 5.000 and 10.000 
words, footnotes included) prior to the conference, no later than 10 April 2023.  
After the conference, selected speakers will be invited to submit a final paper, that will be 
published as a deliverable, in DigEUCit (https://direito.up.pt/digeucit/o-projeto/) and CIJ 
(cij.up.pt) webpages as part of an eBook of Conference proceedings. 

Important deadlines to consider 

⎯ Submission of abstracts: 24 February 2023 

⎯ Acceptance letters: no later than 10 March 2023 

⎯ Submission of draft-full papers: 10 April 2023 
 

Contact 

For further information, please check the website (https://direito.up.pt/digeucit/) or send an 
email to Manuela Santos digeucit@direito.up.pt. 

mailto:digeucit@direito.up.pt
https://direito.up.pt/digeucit/
mailto:digeucit@direito.up.pt


 
 
 

 

Organisation Committee 

Graça Enes 
Inês Neves 
Tiago Morais Rocha 

Scientific Committee 

Alípio Jorge (FCUP) 
Anabela Leão (FDUP) 
Cláudia de Freitas (ISPUP) 
Isabel Pinto (FPCEUP) 
Miguel Gorjão-Henriques (FDUC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

Conferência DigEUCit 

Uma Europa Digital para os Cidadãos 

14 de abril de 2023 
 

Call for Papers 

 
O Módulo Jean Monnet “A Digital Europe for Citizens. Constitutional and Policymaking 
Challenges” (DigEuCit) e o CIJ – Centro de Investigação Jurídica da Faculdade de Direito da 
U.Porto vêm por este meio lançar o convite à apresentação de contribuições-abstracts para 
a 1.ª Conferência Internacional “Uma Europa Digital para os Cidadãos ”, a realizar no Porto 
(Portugal) no dia 14 de abril de 2023. 
 

Keynote Speaker: Professor Oreste Pollicino (Bocconi University) 

 

A conferência 

A Revolução Digital em curso está a introduzir modificações significativas em todos os setores 
e níveis da economia e da sociedade. Como refere a Comissão Europeia: a tecnologia digital 
está a transformar a vida das pessoas. No entanto, ao mesmo tempo que abre novas 
oportunidades e possibilidades, a mesma revela-se, também, como um desafio e como um 
risco. 
Da proteção de dados à necessidade de garantia de mercados equitativos e disputáveis, sem 
esquecer o combate à desinformação e à discriminação em linha, são várias as preocupações 
e diversos os problemas que exigem respostas adequadas por parte dos cidadãos de hoje e 
do amanhã. 
A União Europeia colocou a transformação digital entre as suas prioridades para 2019-2024, 
através do objetivo de uma “Europa preparada para a era digital. Capacitar as pessoas com 
uma nova geração de tecnologias”. Esta prioridade desenvolve-se em torno de uma Bússola 
Digital com quatro direções cardeais (Competências, Infraestruturas, Negócios e Governo). 
É importante que a ação da UE seja considerada, analisada e devidamente compreendida à 
luz, não só dos benefícios e oportunidades do Mercado Único Digital e da economia dos 
dados, mas também tendo em conta todos os desafios e riscos associados. 



 
 
 

 

Nesta conferência, iremos centrar-nos na ação da UE em matéria de governação de dados, 
mercados digitais e serviços digitais, procurando uma abordagem comparativa com outros 
ordenamentos jurídicos. 

Formato 

A conferência decorrerá presencialmente na Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
(FDUP) - Portugal. 
Será estruturada em torno de três painéis abordando os temas acima mencionados: 

1. Governação de dados 
2. Mercados digitais 
3. Serviços digitais 

Cada sessão de painel será composta por palestrantes convidados (estrangeiros e nacionais) 
e apresentações selecionadas com base nesta chamada de abstracts. 
Línguas de trabalho : Português, Inglês, Espanhol e Francês. 
 

Elegibilidade e submissão 

Os Resumos (máx. 500 palavras, 3-5 palavras-chave, Fonte: Calibri, 12), que poderão seguir 
qualquer uma das línguas de trabalho, deverão ser enviados para digeucit@direito.up.pt até 
24 fevereiro de 2023, e deverão incluir o nome do autor e respetiva afiliação, uma breve 
biografia, detalhes de contacto e o painel para o qual a comunicação deverá ser considerada: 
1. Governação de dados; 2. Mercados digitais ou 3. Serviços digitais. 
Os resumos poderão ser enviados em qualquer um dos idiomas de trabalho da conferência. 
Os resumos enviados serão avaliados e selecionados pela Comissão Organizadora em função 
de sua originalidade, qualidade e relevância para os painéis do congresso. 
Os candidatos aprovados serão notificados até 10 de março de 2023 . 
Não são aplicáveis taxas de participação. 

Draft-paper final e Publicação 

Os palestrantes selecionados deverão enviar um rascunho do seu trabalho final (entre 5.000 
e 10.000 palavras, notas de rodapé incluídas) antes da conferência, até 10 de abril de 2023. 
Após a conferência, os oradores selecionados serão convidados a submeter o trabalho final, 
que será publicado como “deliverable”, nas páginas web do projeto DigEUCit 
(https://direito.up.pt/digeucit/o-projeto/) e do CIJ (cij.up.pt) no âmbito do um eBook de Atas 
da Conferência. 

Prazos importantes a considerar 

⎯ Envio de resumos: 24 de fevereiro de 2023 

⎯ Comunicações de aceitação: até 10 de março de 2023 

⎯ Envio de versões preliminares ou finais das comunicações integrais: 10 de abril de 
2023 
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Contato 

Para mais informações, consulte o site (https://direito.up.pt/digeucit/) ou envie um email 
dirigido a Manuela Santos, para o endereço: digeucit@direito.up.pt . 

Comissão Organizadora 

Graça Enes 
Inês Neves 
Tiago Morais Rocha 

Comissão Científica 

Alípio Jorge (FCUP) 
Anabela Leão (FDUP) 
Cláudia de Freitas (ISPUP) 
Isabel Pinto (FPCEUP) 
Miguel Gorjão-Henriques (FDUC) 
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