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EDITORIAL

Um dos primeiros deveres da comunidade científica é o de estabelecer os seus 
próprios limites, analisando os pressupostos da sua atividade, reformulando-se e 
adaptando-se sempre que desse processo analítico, resulte essa necessidade.
A Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa inicia, com este 
número, uma nova fase da sua já longa existência. Publicada desde 1917, a agora 
intitulada Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - Lisbon 
Law Review (RFDUL-LLR), pretende acompanhar a evolução dos tempos, 
assumindo-se como uma revista científica modernizada e na vanguarda do que 
melhor se faz no mundo, no domínio dos periódicos jurídicos.
Pretendemos, com esta nova imagem e com um novo conceito editorial, chegar aos 
autores e público internacionais menos habituais da nossa Revista, transcendendo 
o mercado exclusivamente lusófono. Assim se justifica a adoção do subtítulo 
em língua inglesa Lisbon Law Review (LLR) que reflete uma política editorial 
tendencialmente bilingue. Digo tendencialmente porque publicaremos também 
textos em espanhol, francês, italiano ou alemão, se o seu interesse científico o 
justificar.
De periodicidade semestral, espera-se ainda a publicação ocasional de números 
especiais e temáticos.
Procurando publicar investigação científica de excelência, a Revista, respeitando 
os princípios éticos que sempre devem orientam a investigação, em especial os 
corolários da independência e liberdade de investigação, adota agora também uma 
política de arbitragem dos seus artigos científicos (double blind peer-review) de 
acordo com os mais rigorosos critérios internacionais. Só assim podemos aliar 
novidade científica a rigor e contribuir para a evolução e desenvolvimento da 
ciência jurídica.
Este número da RFDUL-LLR reflete ainda a nossa grande abertura à comunidade 
académica numa perspetiva internacional e intergeracional, incentivando não só 
os maiores pensadores do Direito do nosso tempo a publicar, mas também os 
jovens investigadores, plenos de novas ideias e ávidos de desafios.
Como Diretor, devo aqui reconhecer o trabalho de excelência e o empenho da 
Comissão de Redação de que é espelho esta nova Revista. Termino com uma 
menção muito especial à nossa Comissão Científica, composta por dez ilustres
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juristas das mais diversas proveniências: da Universidade de Georgetown à 
Universidade de Heidelberg, da Universidade de Málaga à Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, não podendo deixar de destacar o Ilustre Professor Doutor 
Robert Alexy, um dos maiores pensadores do Direito do nosso tempo que nos 
honra com a sua participação nesta Comissão.

Desejo ao Caro Leitor uma desafiante leitura!
Saudações académicas

O Diretor
Professor Doutor Eduardo Vera-Cruz Pinto
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EDITORIAL (English version)

One of the first responsibilities of the legal community is to set its own goals 
and limits, analysing the assumptions of its scientific activity while reshaping and 
adapting itself whenever this analytical process so requires. That is precisely what 
we have tried to do.
With this issue, the journal initiates a new phase of its long existence. Published 
since 1917, and now using the full title ‘Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa - Lisbon Law Review (RFDUL-LLR)’, it intends to keep 
up with the times, as a modernised scientific journal among the best in the world 
in the field of legal journals.
Through a new image and a new editorial concept we become more appealing to a 
broader and even more international audience, side by side with those who made 
it one of the leading legal journals of the Portuguese-speaking world. Hence, 
the adoption of the subtitle ‘Lisbon Law Review (LLR)’ reflects a new bilingual 
editorial policy. We will also aim to publish texts in Spanish, French, Italian or 
German, if their scientific interest so warrants.
The Lisbon Law Review is a biannual publication. Nevertheless, additional 
thematic issues may be published.
Looking to bring together legal scientific research of excellence, the journal 
continues to scrupulously respect the ethical principles that guide the editorial 
process, especially the corollaries of independence and freedom of research. 
Moreover, from now on, scientific articles will be subject to double-blind peer 
review according to the most rigorous international criteria. This way, we combine 
scientific rigour and innovation, contributing to the evolution and development of 
law.
This issue of the RFDUL-LLR reflects a greater openness to the academic 
community from an international and intergenerational perspective, encouraging 
not only the consecrated thinkers of our time in the field of law to submit their 
papers, but also junior researchers, accommodating new ideas and those who 
accept the challenges of our times.
As director of the journal, I would like to express my appreciation for the excellent 
work and commitment shown by the Editing Committee, reflected in this renewed 
journal. I would also like to address a special word of thanks to our Scientific
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Committee, comprising ten distinguished jurists from various backgrounds: from 
Georgetown University to the University of Heidelberg, from the University of 
Malaga to the Pontifical Catholic University of São Paulo. I cannot fail to highlight 
the distinguished Professor Robert Alexy, one of the greatest legal thinkers of our 
time who honors by integrating this Committee.
I am sure RFDUL-LLR will succeed in getting your attentive and critical reading, 
as well as committed and innovative collaborations of those who seek to pursue 
justice through law.

The Director
Professor Eduardo Vera-Cruz Pinto


