
 

DELIBERAÇÃO DO JÚRI DO PRÉMIO APDE 

 

 

1. O prémio APDE destina-se a distinguir a investigação científica no âmbito do 

direito europeu, premiando trabalhos de investigação cuja temática incida sobre 

temas fixados em cada edição. Neste caso, estavam em causa os seguintes tópicos 

previstos para o XXIX Congresso FIDE, a realizar em Haia em 2021: 1) National 

Courts and the Enforcement of EU Law; 2) The new EU Data Protection Regime; 

3) EU competition law and the digital economy. 

 

2. Foram apreciados pelo júri dois trabalhos, com os seguintes autores e temas:  

a) Marta Teixeira Pires: A responsabilidade civil inerente à cartelização medida 

por algoritmos; 

b) Jasper Krommendijk: Charting the domestic impact of the Charter of 

Fundamental Rights after 10 years – A (potential) force to be reckoned with. 

 

3. Ambos os trabalhos revelaram qualidade científica, consistência de raciocínio, 

esforço de investigação e uma boa apresentação. 

 

4. Os trabalhos foram elaborados em função de metodologias diferentes. Enquanto o 

texto de Marta Teixeira Pires visou abordar, numa perspetiva doutrinal e dogmática, 

o tema da responsabilidade civil em apreço, o texto de Jasper Krommendijk 

apreciou os reflexos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia na 

prática jurisprudencial da Holanda e da Irlanda, em particular no âmbito da lei 

administrativa, da lei criminal e do direito privado. 

 

5. O júri teve particularmente em conta o esforço de investigação revelado; no caso 

de Marta Teixeira Pires, numa matéria pioneira relevante em face do quadro da 

economia digital e da inteligência artificial com que nos defrontamos; no caso de 

Jasper Krommendijk, numa óptica, não muito praticada entre nós, de verificação 

das repercussões práticas dos grandes princípios dos textos fundamentais da UE na 

vida jurisprudencial concreta dos Estados Membros. 

 



6. Ponderando as qualidades e os méritos dos textos em concurso, em particular os 

aspetos supra sublinhados, tendo em conta os critérios definidos no artigo 6.º do 

Regulamento, o júri decidiu atribuir o prémio APDE ex aequo a ambos os trabalhos, 

da autoria de Marta Teixeira Pires e de Jasper Krommendijk. 

 

 

Lisboa, 28 de Abril de 2021 

 

 


