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A APDE – Associação Portuguesa de Direito Europeu que preside, atualmente, à FIDE - 

Fédération Internationale pour le Droit Européen (International Federation of European 

Law) organiza, entre os próximos dias 23 e 26 de maio de 2018, no Centro de Congressos 

do Estoril, o XXVIII Congresso FIDE. 

 

É a segunda vez que a APDE organiza um congresso FIDE em Portugal (tendo o último 

decorrido em 1992). Trata-se do evento com maior notoriedade e prestígio sobre direito 

europeu, constituindo um fórum privilegiado para a reflexão prática e o debate sobre 

questões de legislação e política europeias incidindo, em particular, sobre os 

desenvolvimentos recentes nestas matérias, bem como sobre a aplicação daquele direito 

pela União Europeia e pelos tribunais nacionais. 

 

O Congresso tem o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República 

Portuguesa e conta, ainda, com o apoio institucional e o patrocínio de diversas 

instituições europeias e entidades portuguesas públicas e privadas.  

 

O XXVIII Congresso FIDE contará com as intervenções de dois dos mais altos 

representantes do Estado Português, o Presidente da República Portuguesa, Professor 

Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, bem como 

com os seguintes oradores principais: o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Juiz-

Conselheiro Dr. António Silva Henriques Gaspar, o Presidente do Tribunal de Justiça da 

União Europeia, Professor Koen Lenaerts, o Comissário Europeu da Investigação, 

Ciência e Inovação, Eng.º Carlos Moedas, o Presidente da FIDE e Juiz no Tribunal de 

Justiça da União Europeia Doutor José Luís da Cruz Vilaça, o Negociador Chefe da Task 

Force constituída para a preparação e condução das negociações com o Reino Unido ao 

abrigo do disposto no Artigo 50.º do Tratado da União Europeia, Michel Barnier, o 

Diretor da Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, Michael O’Flaherty e a 

Professora da Universidade de Cambridge Catherine Barnard. 

 

Os trabalhos do Congresso decorrerão em dois dias e meio e proporcionarão uma 

discussão aprofundada sobre os três tópicos seguintes: 
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Tópico I –  O Mercado interno e a economia digital – internet, e-commerce, 

media, comunicações eletrónicas, proteção de dados... 

Tópico II – Fiscalidade, Auxílios de Estado e Distorções da concorrência 

  O debate atual 

Tópico III –  A dimensão externa das políticas da UE – questões horizontais; 

comércio e investimento; imigração e asilo 

 

As sessões plenárias, intervenções e sessões de grupo paralelas contarão com a 

intervenção de eminentes representantes nacionais e internacionais do mundo 

académico e profissional, bem como de altos representantes de instituições nacionais e 

europeias, assim proporcionando a todos os congressistas a possibilidade de debater 

algumas das questões atuais mais desafiantes para o futuro da União Europeia.  

 

É disso exemplo a sessão do dia 26 de maio dedicada ao tema Europa e o Brexit, que sob 

a moderação do antigo Presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia, Vassilios 

Skouris, contará com as intervenções do Vice-Presidente do Supremo Tribunal do Reino 

Unido, Lord Jonathan Mance, do Lord Advocate da Escócia, James Wolffe, do responsável 

pelos Assuntos Europeus no Brunswick Group e antigo Diretor-Geral da Comissão 

Europeia, Sir Jonathan Faull, do Consultor de Direito Europeu e de Direito Internacional 

Público e antigo Diretor-Geral do Serviço Jurídico do Conselho Europeu, Jean-Claude 

Piris e do Presidente do Lawyers for Britain, Martin Howe.   

 

As sessões de grupo paralelas relativas a cada um dos tópicos serão apresentadas pelos 

respetivos Relatores Gerais e Relatores Institucionais, sendo o debate alicerçado nos 

relatórios preparados pelos Relatores bem como nas respostas, dos Relatores Nacionais, 

aos questionários preparados pelos Relatores Gerais sobre cada tópico. Todos os 

relatórios serão integralmente publicados em três volumes juntamente com a restante 

documentação do Congresso. 

 

Os tópicos referidos constituirão ainda objeto de estudo e discussão no contexto do PhD 

Seminar, que decorrerá no dia 23 de maio. 

 

Os congressos FIDE, que vêm sendo organizados desde 1962, têm suscitado grande 

interesse dentro e fora da Europa, particularmente em países como os Estados Unidos 

da América e o Canadá.  

 

Atendendo à natureza e dimensão internacional dos tópicos selecionados para este 

Congresso, espera-se que o mesmo atraia um significativo interesse noutras regiões do 

globo como África, Ásia e América Latina, em particular o Brasil.  

 

Para mais informações sobre o programa poderá ser consultado o sítio do Congresso em 

www.fide2018.eu. 

http://www.fide2018.eu/

