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DDHHGLOBAL2023
IV Congreso de derechos humanos y globalización

Caros colegas,

No próximo mês de Março (2023), a IV edição do Congresso
Internacional sobre Direitos Humanos e Globalização terá lugar na
Universidade de La Laguna (Tenerife), na última semana deMarço. As
Ilhas Canárias são uma encruzilhada entre três continentes (África,
Europa e América), umamistura de culturas e uma fronteira entre os
mares, tornando-a um cenário simbólico para a reflexão sobre os
dilemas dos direitos humanos nummundo globalizado.

Esta edição centrar-se-á nas novas vulnerabilidades dos direitos
fundamentais e já confirmámos a participação de Daniel Innerarity,
vencedor do prémio nacional de investigação de 2022.

Outros oradores incluirão Teresa López de la Vieja, professora na
Universidade de Salamanca, e o reconhecido especialista emDireitos
Humanos na América Latina,David Sánchez Rubio (Universidade de
Sevilha).

Provavelmente também teremos o Professor Boaventura de Sousa
Santos e alguns juristas de renome. Haverá tambémmesas redondas
sobre imigração, inteligência artificial e discurso do ódio, três novos
cenários de vulnerabilidades dos direitos humanos.

NaDDHHGLOBAL terá a oportunidade de participar em actividades
sociais complementares para reforçar as relações académicas com
outros colegas e partilhar ideias para novos projectos académicos.
Esperamos vê-lo emDDHHGLOBAL 2023 (Tenerife).

Pode apresentar a sua proposta até 31 de Janeiro de 2023 e registar-
se antes de 15 de Fevereiro para beneficiar damodalidade de registo
precoce de aves, com preços mais baratos. Pode encontrar toda a
informação em: ddhhgloba.com e, se tiver alguma dúvida, contacte-
nos em: cddhhglobal@gmail.com

Se quiser enviar a sua proposta, clique aqui

Faculdade de Filosofia
Universiade de La Laguna. TENERIFE
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Co-organizado pela Universidade de La Laguna e pela Universidade de Sevilha

1 Julho ‘22

Pode submeter a sua
proposta agora

31 Janeiro ‘23

Último dia para
apresentar a sua

proposta

15 Fevereiro ‘23

Fim do período de
inscrição antecipada

Prazo para enviar o
texto completo da

comunicação

30 Junho ‘23

Prazo para a
publicação dos

resultados

https://www.lavanguardia.com/vida/20221008/8559568/filosofo-pensador-daniel-innerarity-premio-nacional-investigacion.html
https://ddhhglobal.com/
https://forms.gle/NBqmqcBdMmNTMnEx8

