
  

Direito e Inteligência Artificial 

12 e 13 de maio de 2022, FDUP 

Dia 12  

9h30 Abertura 

 

10h00 – Painel I — O admirável mundo novo da IA: desenvolvimentos nacionais e 

europeus  

Moderador: Jesús Ignacio Martínez García (Catedrático de Filosofía del Derecho. 

Universidad de Cantabria) 

Luísa Neto (FDUP e CIJE) – “Inteligência artificial e inteligência coletiva” 

Graça Enes Ferreira (FDUP e CIJE) – “A Estratégia Europeia para a Inteligência 

Artificial” 

Anabela da Costa Leão (FDUP e CIJE) – “Direitos fundamentais e Inteligência Artificial: 

dimensões de inclusão e exclusão” 

Mª Olga Sánchez Martínez (Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad 

de Cantabria) – “El impacto de internet en la cantidad y calidad de las comunicaciones. 

De la información a la desinformación en la red”. 

 

11h 45 – Painel II — IA: uma revolução processual em curso? 

Moderador: Amparo Renedo Arenal (Profesora Derecho Procesal. Universidad de 

Cantabria) 

Fernando Pereira (FDUP e CIJE) – “A prova resultante da aplicação de software de 

aprendizagem automática”. 

José Ignacio Solar Cayón (Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de 

Cantabria), “Inteligencia artificial en el Tribunal”. 

 

 



  

14h30 – Painel III — Personalidade e Pessoa numa sociedade digital 

Moderador: Rute Teixeira Pedro (FDUP e CIJE) 

Regina Redinha (FDUP e CIJE) – “Nómadas digitais face à legislação laboral 

portuguesa” 

Maria Raquel Guimarães (FDUP e CIJE) – “Inteligência Artifical, profiling e direitos de 

Personalidade”. 

Sónia Moreira (EDUM) – “IA e Robótica: a caminho da personalidade jurídica?” 

Silvia Tamayo Haya (Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria), 

“Robots y personas”. 

Tiago Ramalho (FDUP e CIJE) – “Um Direito Civil sem pessoa? Apontamento sobre a 

sua (im)possibilidade na era da automação” 

 

16h30 – Painel IV— Questões de responsabilidade civil  

Moderador: Maria Raquel Guimarães (FDUP e CIJE) 

Monica Navarro Michel, Profesora Agregada do Departamento de Derecho Privado da 

Facultad de Derecho da Universidad de Barcelona – “Inteligencia artificial y vehículos 

autónomos: incidencia sobre la responsabilidad civil” 

Rute Teixeira Pedro (FDUP e CIJE) – Responsabilidade civil por danos causados no 

âmbito da prestação de cuidados de saúde com recurso a robots 

Luísa Moreira (FDUP e CIJE) – “Responsabilidade civil por danos causados por self-

driving cars” 

 

 

 

 

 

 



  

 

Dia 13  

 

9h30 – Painel V — IA, contratos e consumo 

Moderador: Angel Pelayo González-Torre (Catedrático de Filosofía del Derecho. 

Decano de la Faculta de Derecho de la Universidad de Cantabria). 

Jorge Tomillo Urbina (Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria) 

– “El prosumer y su contraparte en la intermediación on line: un nuevo ecosistema 

contractual”  

Mariana Fontes da Costa (FDUP e CIJE) – “Contratação Eletrónica Inteligente: the (not 

so) smart contracts”. 

Julio Álvarez Rubio (Profesor Contratado Doctor de Derecho Mercantil de la Universidad 

de Cantabria) – “Algoritmos, precios y protección jurídica de los consumidores”. 

Inês Lopes (FDUP e CIJE) – “Inteligência Artificial, E-business e proteção de dados 

pessoais”. 

 

11h15 – Painel VI — Mercado e empresa num mundo computacional 

Moderador: Mariana Fontes da Costa (FDUP e CIJE) 

José Reis (FDUP e CIJE) – “O algoritmo, esse vilão: cartéis e inteligência artificial” 

Alexandra Domingues (FDUP e CIJE) – “A (des)necessidade de reforma do conceito de 

inventor de invenções assistidas ou implementadas por Inteligência Artificial”. 

Inês Neves (FDUP e CIJE) – “Concorrência e inteligência artificial: the good, the bad and 

the ugly”. 

Rodrigo Rocha Andrade (FDUP e CIJE) – “A utilização da inteligência artificial na 

administração das sociedades comerciais”. 

 

 



  

 

14h 30 - Tarde  

Moderador: 

Comunicações Livres (Call for abstracts) 

 

 

Congresso organizado com o CIJE com a colaboração de colegas da Universidade de 

Cantábria, no âmbito do Projeto de Investigação “La inteligencia artificial jurídica” 

[RTI2018-096601-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE)], del Programa Estatal de I+D+i 

Orientada a los Retos de la Sociedad, financiado pelo Ministerio de Ciencia e Innovación 

y Agencia Estatal de Investigación espanhóis.  

 

 

 

 

 

 


