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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO EUROPEU 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2010 

 

No ano de 2010, a APDE – Associação Portuguesa de Direito Europeu continuou a 

desenvolver várias iniciativas de dinamização e divulgação da sua actividade.  

 

Neste sentido concretizou as acções a que se tinha proposto no Plano de Actividades para 

o ano de 2010, sendo que, no contexto nacional se destacam as seguintes: 

 

 I - Continuação da distribuição e venda de exemplares do livro “Estudos de Direito 

Europeu – Congressos da FIDE - Relatórios Portugueses – 1990-2008”, em paralelo 

com a oferta de exemplares do mesmo a instituições públicas e privadas Portuguesas e 

estrangeiras com especial interesse nos assuntos de Direito Europeu.  

 

 II – Participação de membros do Conselho Directivo e vários outros associados da 

APDE no Colóquio “O Tratado de Lisboa – Aspectos Centrais” que teve lugar no dia 

26 de Fevereiro de 2010 na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa (Campus de 

Campolide). Em particular, o Doutor José Luís da Cruz Vilaça e o Professor Doutor 

Nuno Piçarra, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do Conselho Directivo da 

APDE proferiram comunicações sobre “O Tratado de Lisboa e a Política de 

Concorrência” e “O Tratado de Lisboa e o Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça”, 

as quais integram a edição que será publicada com as comunicações apresentadas no 

referido Colóquio. A participação no evento em causa concretiza o objectivo da APDE 

de colaborar na realização de conferências com personalidades de reconhecido 

prestígio e em parceria com Faculdades de Direito, de modo a promover a discussão de 

temas de Direito Europeu com particular relevância para os cidadãos em geral. 
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 III – Aprovação pelo Conselho Directivo da APDE da organização de uma 

conferência sobre temas actuais de Direito Europeu a realizar em 2011.  

 

IV – Continuação da actualização regular do sítio internet da APDE 

(http://www.apde.org.pt/), de modo a manter os seus associados informados sobre o 

Direito Europeu e as principais actividades da associação. 

 

V – Continuação do esforço de actualização da Base de Dados dos Associados que 

a APDE intensificara em 2009, em paralelo com o aumento gradual da utilização do 

meio de comunicação electrónico para informação dos associados sobre a sua 

actividade. 

 

VI – Continuação do esforço sustentado de angariação de novos associados, em 

especial na faixa etária dos 25-35 anos, e início do esforço de angariação de pessoas 

colectivas como novos associados, em particular aquelas para as quais seja relevante a 

informação actualizada sobre assuntos de Direito Europeu.   

 

 VII – Estabelecimento de contactos com o Centro de Informação Europeia 

Jacques Delors, com o objectivo de se celebrar um Acordo de Cooperação e também 

por este meio dinamizar a actividade da APDE e a divulgação da mesma.  

 

 VIII – Estabelecimento de contactos com o recém-criado Círculo dos Advogados 

Portugueses de Direito da Concorrência (ao qual pertencem vários membros do 

Conselho Directivo da APDE)1 com o objectivo de estabelecer uma parceria com o 

objectivo de divulgação de uma área do Direito com grande importância para a 

economia em geral. 

 

 

                                                 
1 Cfr em http://www.capdc.pt/. 
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No contexto internacional, a APDE realizou as seguintes acções: 

 

 IX - Participação no Conselho Directivo da FIDE em 3 de Novembro de 2010, em 

Madrid, no âmbito do qual foram discutidos e decididos vários assuntos, sendo de 

realçar aspectos importantes da estratégia futura da FIDE e pontos vários do XXV 

Congresso FIDE de 2012, a ter lugar em fins de Maio/início de Junho em Tallinn, na 

Estónia.  

 

 X – Apresentação da candidatura para a realização em Portugal do XVIII 

Congresso FIDE (2018) no mesmo Conselho Directivo da FIDE, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade e aclamação.  

 

XI – Representação no XXIV Congresso FIDE, que se realizou entre 3 e 6 de 

Novembro de 2010 em Madrid, no qual, para além dos relatores nacionais, 

participaram diversos associados e membros do Conselho Directivo da APDE. O 

Presidente do Conselho Directivo, Doutor José Luís da Cruz Vilaça, presidiu ao Painel 

sobre o Tema 3 – “A relação entre o Capital Público e o Capital Privado na União 

Europeia”. 

 

 

Lisboa, 25 de Março de 2011 


