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Jovens sub-35 distinguidos
receberão galardão a
21 de Setembro, data de
nascimento do antigo
político e professor
A 11. a edição do Prémio Europeu
Professor António de Sousa Franco,
relativa a 2017, vai distinguir Fran-
cisco de Abreu Duarte e Rui Pedro
Passos Pinto por trabalhos nas áreas
da Justiça Europeia e do Terrorismo
e Segurança.

Os galardões serão entregues
a 21 de Setembro, na Reitoria da
Universidade de Lisboa, uma das

instituições envolvidas (através da
Faculdade de Direito) na dinamiza-
ção deste prémio - as outras são a

delegação socialista portuguesa no
Parlamento Europeu e a Faculdade
de Direito da Universidade Católica

Portuguesa.
Francisco de Abreu Duarte, que

venceu na categoria de investiga-
ção com o trabalho intitulado 0 Tri-
bunal de Justiça da União Europeia
enquanto Narciso: Do Problema do

Princípio da Autonomia da União
Europeia no Relacionamento com
Outros Órgãos de Resolução de Lití-
gios Internacionais, é licenciado pe-
la Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa, onde é também
assistente convidado. Já Rui Pedro
Passos Pinto, que se distinguiu na
categoria de formação com o traba-
lho Terrorismo e Segurança: A Visão

Político-criminal da União Europeia,
é licenciado em Criminologia e es-
tudante da licenciatura em Direito
e do mestrado em Criminologia da
Universidade Lusíada-Norte.

Do júri fizeram parte os professo-
res Jorge Miranda, Germano Mar-
ques da Silva, bem como Matilde
Sousa Franco e o eurodeputado
Ricardo Serrão Santos.

Serão também serão entregues
quatro menções honrosas. Na ca-
tegoria investigação, caberão a Ana
Filipa da Silva Morais de Afonseca e

a João Diogo Dias Carmona Lobita.
Na categoria formação, as menções
honrosas vão para Marco André Pe-
reira Gamaliel Alves e Marcos Antó-
nio Mendes de Almeida Barreto.

O prémio foi criado em 2005, na
sequência da morte de Sousa Fran-
co, e é atribuído anualmente nas

duas categorias referidas a licen-
ciados em Direito com menos de
35 anos, nacionais ou residentes
em Portugal ou que tenham tido
formação numa universidade por-
tuguesa.

De acordo com o regulamento,
os prémios têm uma componente
monetária, no valor de 1500 euros
na categoria formação e de 3500
euros na categoria investigação, e

uma componente de divulgação
que pressupõe a publicação dos
trabalhos vencedores na Revista da
Faculdade de Direito da Universida-
de de Lisboa. No caso da categoria
investigação, o trabalho vencedor
pode ainda integrar a edição mono-
gráfica na colecção Prémio Europeu
Professor António de Sousa Franco
das Edições Almedina.
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Sousa Franco morreu em 2004, durante a campanha das europeias


