Instituições, Órgãos e Organismos da União Europeia
Novo livro coordenado pelas professoras Joana Covelo de Abreu e Liliana Reis reúne
comentários acerca de setenta instituições, órgãos e organismos da União Europeia.
Joana Covelo de Abreu (Universidade do Minho) e Liliana Reis (Universidade da Beira Interior e
Universidade Lusófona do Porto) acabam de publicar o livro «Instituições, Órgãos e Organismos
da União Europeia» com a editora Almedina.
A obra é uma iniciativa conjunta do JusGov/CEDU (Centro de Investigação em Justiça e
Governação/Estudos em Direito da União Europeia - UMINHO) e do IPRI-NOVA (Instituto
Português de Relações Internacionais) e reúne comentários acerca de setenta instituições,
órgãos e organismos da União Europeia realizados por um número equivalente de especialistas
nacionais e estrangeiros das mais diversas áreas do saber, desde o direito, às relações
internacionais, à ciência política e aos estudos europeus, entre muitas outras. A obra visa
delinear se, no contexto europeu, o seu quadro institucional continua a poder reputar-se como
único, para, numa perspetiva interdisciplinar, aprofundar, à luz das mais variadas áreas
científicas e do conhecimento, o estudo da União Europeia, visando o entendimento plural e
multifacetado do seu quadro institucional.
De entre as instituições analisadas encontram-se o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, o
Conselho da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Banco Central Europeu,
entre outas. Participam nesta obra autores de várias universidades portuguesas.
Mais informações sobre o livro no site da editora.

Sobre o IPRI-NOVA
O IPRI-NOVA é um Instituto dedicado aos estudos avançados em Ciência Política e Relações
Internacionais, fundado em 2003 pela Universidade NOVA de Lisboa, a Fundação LusoAmericana para o Desenvolvimento e a Fundação Oriente, com o apoio da Fundação Calouste
Gulbenkian. No plano da investigação, o Instituto cultiva a excelência, e identifica-se pela
qualidade da sua investigação teórica e relevância dos seus estudos empíricos. No plano da
transferência de conhecimento e criação de valor, o IPRI-NOVA promove a investigação
orientada e o conhecimento aplicado, respondendo aos desafios da sociedade contemporânea
quer no apoio à decisão, em políticas públicas (Ministérios) ou no sector empresarial, quer na
sua presença nos media (imprensa, rádio e televisão), reforçando o seu posicionamento no
espaço público. Para além disso o Instituto desenvolve os seus instrumentos próprios de
disseminação do conhecimento: o website, as publicações, e a revista trimestral R:I.
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