
Prémio Europeu Sousa Franco
distingue tese da UMinho

Filipa da Silva Fernan-

des, licenciada e mestre

pela Escola de Direito da

Universidade do Minho,
venceu o Prémio Europeu
António de Sousa Fran-

co 2013.

A investigação distingui-
da baseia-se na sua tese de

mestrado intitulada "Direi-

to fundamental à ação e

suas implicações no con-

tencioso da UE pós-Trata-
do de Lisboa: por um 'me-

canismo europeu de resga-
te' dos direitos dos particu-
lares". O galardão, no valor
de cinco mil euros, é en-

tregue a 9 de maio, pelas

16h30, na Reitoria da Uni-

versidade de Lisboa.

O júri - constituído

pelo ex-ministro Correia

de Campos e pelos acadé-

micos Germano

Marques da Sil-

va e Jorge Mi-
randa - elogiou
a qualidade da investiga-

ção, a pertinência do tema

e o contributo para apro-
fundar a matéria.

O seu trabalho centra-

-se no estatuto de cidada-

nia europeia e, por força
deste, do direito às garan-

tias processuais necessá-

rias e efetivas para fazer
valer os direitos subjeti-
vos conferidos pelo direi-

to da UE.
A j ovem vimaranense já

estagiou nas sociedades de

advogados Vieira de Al-

meida e FSA. Colabora no

Centro de Estudos em Di-

reito da UE, na UMinho, e

trabalha numa agência de

comunicação em Barcelo-

na, Espanha.
O prémio em home-

nagem Antó-

nio de Sousa

Franco (1942-

-2004) destaca

trabalhos iné-

ditos em Direi-

to da UE que

ajudem a apro-
fundar a cidada-

nia europeia.
Ao prémio concorrem

idadãos até 35 anos de

idade, que sejam forma-

dos em Direito e de na-

cionalidade portuguesa,
a residir no país ou com

curso superior obtido em

Portugal.

O prémio foi atribuído a Filipa Fernandes, mestre pela Escola de Direito da UMinho
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Prémio Europeu Sousa Franco

distingue tese da UMinho
FILIPA FERNANDES, licenciada e mestre pela Escola de Direito da Universidade do Minho foi galar-
doada com o Prémio Europeu António de Sousa Franco 2013 que será entregue a 9 de Maio, em Lisboa.

A vimaranense Filipa da Silva Fernandes trabalha numa agência de comunicação em Barcelona

UMINHO

| Redacção |

Filipa da Silva Fernandes, licen-
ciada e mestre pela Escola de

Direito da Universidade do Mi-
nho, venceu o Prémio Europeu
António de Sousa Franco 2013.
A investigação distinguida ba-

seia-se na sua tese de mestrado e

intitula-se 'Direito fundamental
à acção e suas implicações no
contencioso da UE pós-Tratado
de Lisboa: por um 'mecanismo

europeu de resgate' dos direitos
dos particulares'.

O galardão, no valor de 5 mil

euros, é entregue a 9 de Maio,
pelas 16.30 horas, na reitoria da

Universidade de Lisboa (UL).
O júri - constituído pelo ex-

ministro António Correia de

Campos e pelos académicos
Germano Marques da Silva e

Jorge Miranda - elogiou a quali-
dade da investigação, a pertinên-
cia do tema e o contributo para
aprofundar a matéria.

"Fiz a dissertação de mestrado

com o cartaz do prémio colado
na janela da secretária, como
motivação. Projectei essa ideia,
dei o máximo e tive a sorte de

ser reconhecida", diz Filipa Fer-
nandes. "O prémio deve-se ain-
da aos meus pais, sempre me
motivaram, e a bons professores

que tive, de Alessandra Silveira

(orientadora) a Fátima Freitas
(ensino primário). Prova tam-
bém que há tempo para tudo - o

estudo e uma vida social saudá-

vel", prossegue. O trabalho cen-
tra-se no estatuto de cidadania

europeia e, por força deste, do

direito às garantias processuais
necessárias e efectivas para fa-
zer valer os direitos subjectivos
conferidos pelo direito da UE:



"Cabe aos Estados-membros es-
tabelecer vias de recurso neces-
sárias para assegurar o controlo
das disposições aplicáveis de di-
reito da UE e das suas normas
internas. Isto é, essas garantias
processuais não podem ser mi-
noradas por lacunas do direito
nacional, na pessoa do legisla-
dor ou do juiz, porque já nos as-

sistem por sermos cidadãos da

UE", diz Filipa Fernandes.
A vimaranense de 25 anos já

estagiou nas sociedades de ad-

vogados Vieira de Almeida e

FSA. Colabora no Centro de Es-
tudos em Direito da UE, na
UMinho, e trabalha numa agên-
cia de comunicação em Barcelo-

na, Espanha. Tem diplomas de

línguas da EF International
School of English, Alliance
Française e Universitat de Bar-
celona.

O prémio Sousa Franco desta-

ca trabalhos inéditos em Direito
da UE que ajudem a aprofundar
a cidadania europeia.



SOCIEDADE  

Jovem de Guimarães distinguida com prémio europeu  

A jovem vimaranense Filipa Sofia Fernandes 
foi distinguida com o prémio europeu António 
Sousa Franco 2013. 

Filipa Fernandes, de 25 anos, é licenciada 
em Direito e Mestre em Direito da União 
Europeia, pela Universidade do Minho e 
membro colaborador do Centro de Estudos 
em Direito da União Europeia. Actualmente, 
trabalha numa agência de comunicação em 
Barcelona, Espanha, tendo sido distinguida 
pelo seu trabalho de mestrado intitulado "O 
Direito Fundamental à acção e as suas 
implicações no contencioso da União 

Europeia pós Tratado de Lisboa - por um mecanismo europeu de resgate dos direitos 
dos particulares" com o qual concorreu na área de investigação. 

O trabalho mereceu o elogio do respectivo Júri que se congratulou pela “qualidade do 
trabalho de investigação, pelo interesse do tema e o contributo para o aprofundamento 
do estudo da matéria”. 

O Prémio Europeu Professor António de Sousa Franco 2013 visa distinguir trabalhos 
na área do Direito da União Europeia que contribuam para um aprofundamento da 
cidadania europeia. 

Na categoria “Investigação” podem candidatar-se licenciados em Direito, com idade 
igual ou inferior a 35 anos, que tenham nacionalidade portuguesa ou que residam em 
Portugal ou que tenham obtido licenciatura ou formação pós-graduada em instituição 
de ensino superior portuguesa. 
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