
Call for Papers 

 
Congresso Internacional 

 

Direitos de Propriedade, Terra e Território  
nos impérios ultramarinos europeus 

 

Lisboa, 26-27 Junho 2014 

 

 

A ocupação do território, a disputa pela terra e a definição de direitos de propriedade, de 

jure ou de facto, constituíram questões centrais na maior parte dos impérios 

ultramarinos europeus. Elas interligavam-se com outras questões nucleares do processo 

de formação e desenvolvimento a longo prazo desses impérios, como, entre outras, a 

soberania, o povoamento, a fiscalidade, a mobilidade social, as relações de poder, a 

economia, ou o relacionamento com as populações locais. Por isso mesmo, eram 

matérias que interessavam a todos – aos governos metropolitanos, às autoridades 

ultramarinas, aos colonos de origem europeia, aos povos e às elites nativas – que as 

foram resolvendo em processos dinâmicos e complexos de negociação e conflito.  

As soluções encontradas resultaram da acomodação e refundação, em cada contexto 

colonial, das normas jurídicas, conceitos políticos, instituições, ideologias e 

comportamentos sociais das várias nações europeias envolvidas. Distintas tradições de 

partida, combinadas em geometria variável com diversas condições à chegada, 

produziram historicamente resultados bastante diferenciados, mas também com muitos 

traços em comum. 

Os assuntos relacionados com a terra, o território e os direitos de propriedade têm sido 

estudados, maioritariamente, de forma compartimentada – por áreas disciplinares, por 

impérios, por regiões do mundo. O principal objectivo deste congresso é pôr os estudos 

parcelares em diálogo e em perspectiva comparada. Em que é que se aproxima e em que 

é que diverge o tratamento dado a esses assuntos nos vários impérios (e.g. português, 

espanhol, inglês, holandês, francês) e nas suas diferentes geografias? O que é que as 

diferentes abordagens historiográficas (jurídica, económica, política, social, cultural, 

ideológica) podem oferecer umas às outras? Estas duas questões constituem as linhas de 

orientação dominantes deste congresso. 

 

Submissão de propostas: até 20 Abril 2014, para o email lands.over.seas@gmail.com. 

Propostas individuais: anexar ficheiro Word com título, abstract (250 palavras), nome, filiação 

institucional e nota biográfica (100 palavras) do proponente. 

Propostas de painéis: anexar ficheiro Word com título e abstract (300 palavras) do painel, mais o título 

das comunicações (max 4), nome, filiação institucional e nota biográfica (100 palavras) do organizador e 

dos participantes. 

Decisão: até 5 Maio 2014. 

Inscrição: normal 50 €, estudante 40 €. Depois de 1 Junho: normal 70 €, estudante 55 €.  

Local e Data: ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), 26-27 Junho 2014. 

 



 

Comissão Científica:  
Allan Greer, António Hespanha, Bas van Bavel, Jorge Flores, José Vicente Serrão, Rosa Congost, Rui 

Santos, Sanjay Subrahmanyam, Vera Ferllini 

Comissão Organizadora:  

José Vicente Serrão, Bárbara Direito, Eugénia Rodrigues, Susana Münch Miranda 

Organização: CEHC-IUL 

Financiamento: FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

website: http://landsoverseas.wordpress.com/  

 

Este congresso inscreve-se nas actividades do Projecto FCT (PTDC/HIS-HIS/113654/2009) 

“Lands Over Seas: property rights in the early modern Portuguese empire”. 

 


