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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO EUROPEU

PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2012

No seguimento do conjunto de iniciativas de dinamização tomadas pela APDE –

Associação Portuguesa de Direito Europeu ao longo do ano de 2011, esta

Associação propõe-se concretizar, em 2012, as seguintes acções, no plano

nacional:

I - Continuação dos esforços no sentido de contribuir para a discussão de

temas relevantes de Direito da União Europeia. Em particular, a APDE propõe-

se:

• Preparar o lançamento de um programa de “Almoços Europeus”, para

discussão de temas de Direito da União Europeia, contando com a

intervenção de uma personalidade de reconhecido mérito e prestígio no

âmbito da UE;

• Organizar um colóquio que conte com a participação dos Relatores

Nacionais portugueses para o XXV Congresso FIDE, sobre os temas do

Congresso e as principais conclusões das discussões havidas durante o

mesmo;

• Organizar um colóquio sobre um tema de Direito da União Europeia de

especial relevância em resultado do novo Tratado intergovernamental.

II – Continuação da actualização regular do seu sítio internet

(http://www.apde.org.pt) e da disponibilização de contributos doutrinais de

qualidade sobre Direito da União Europeia, da autoria de Associados.

III – Continuação do esforço de actualização da Base de Dados dos

Associados que a APDE intensificou em 2009, em paralelo com o aumento
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gradual da utilização do meio de comunicação electrónico para informação dos

associados sobre a sua actividade.

IV – Continuação do esforço de angariação de novos associados, pessoas

singulares ou colectivas, para as quais as matérias de Direito da União Europeia

assumam relevância e que demonstrem interesse na discussão e divulgação das

mesmas.

V – Consolidação da parceria ao abrigo do Protocolo de Cooperação com o

Centro de Informação Europeia Jacques Delors (“CIEJD”), com o objectivo de

divulgação do Direito da União Europeia e com vista à realização de actividades

conjuntas.

VI – Consolidação da parceria ao abrigo do Protocolo de Cooperação com

Associação de Sociedades de Advogados de Portugal (“ASAP”), com vista à

realização de actividades conjuntas.

VII - Continuação do estabelecimento de contactos com o objectivo de

estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas cuja actividade esteja

relacionada com o Direito da União Europeia (como sejam faculdades de Direito

ou Centros de Estudos Europeus, em particular o Instituto Europeu da

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o Centro de Investigação e

Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade da Faculdade de Direito da

Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Direito da Universidade Católica

Portuguesa e o Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Faculdade

de Direito da Universidade do Minho).

VIII – Na sequência da publicação do livro “Estudos de Direito Europeu –

Congressos da FIDE1 – Relatórios Portugueses – 1990-2008”, editado pela

1 FIDE - Federação Internacional de Direito Europeu.
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Princípia Editora, Lda., a APDE tem vindo a coligir os relatórios nacionais ainda

não publicados, com vista à sua publicação em separata autónoma.

IX – Participação dos membros do Conselho Directivo da APDE em diversos

eventos de divulgação do Direito da União Europeia.

No contexto internacional, esta Associação propõe-se concretizar em especial as

seguintes acções:

X - Assegurar a sua representação no Conselho Directivo da FIDE, a realizar

em 30 de Maio de 2012 em Tallinn, na Estónia, imediatamente antes do início

dos trabalhos do XXV Congresso FIDE a ter lugar na mesma cidade2.

XI – Assegurar a participação portuguesa nos trabalhos do já referido XXV

Congresso FIDE, através da presença dos Relatores Nacionais que, no segundo

semestre de 2012, apresentaram os três Relatórios Nacionais para os temas

seleccionados pela FIDE, a saber:

Tema 1 – Protecção dos Direitos Fundamentais pós-Lisboa:

Interacção entre a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, a

Convenção Europeia dos Direitos Humanos e as Constituições

Nacionais.

Relatores Nacionais: Prof. Doutora Alessandra Silveira, Prof. Doutor

Pedro Froufe e Dra. Mariana Canotilho

Tema 2 – A relação entre a Energia, o Ambiente e as Regras de

Concorrência da União Europeia.

Relator Nacional: Dr. Pedro Gouveia e Melo

2 Cfr. o sítio http://www.fide2012.eu/.
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Tema 3 – A Área da Liberdade, Segurança e Justiça, incluindo os

temas da Sociedade de Informação

Relatores Nacionais: Dr. António Vitorino e Dra. Rita Leandro

Vasconcelos

XII – Celebração de um Protocolo de Cooperação com a delegação

portuguesa da Union des Avocats Européens, com objectivo de realizar

actividades de divulgação de temas relevantes de Direito Europeu e da própria

APDE no plano internacional.

XIII – Estabelecer os princípios orientadores do XXVIII Congresso FIDE a

realizar em 2018, em Portugal.

Lisboa, 12 de Março de 2012


