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1) A inscrição nas atividades de formação contínua e complementar do Centro de Estudos Judiciários 
(1.ª fase) é efectivada exclusivamente por via electrónica, através do respectivo formulário disponibilizado na 
plataforma informática IUDEX, mediante a seleção e ordenação das atividades de formação e dos locais para 
a sua frequência (art.º 12.º, n.º 4, do Regulamento das Acções de Formação Complementar dos Magistrados 
Judiciais1)2. 

 
2) O referido no ponto anterior é aplicável a todos os Juízes — Juízes Conselheiros, Juízes 

Desembargadores e Juízes de Direito - incluindo os que se encontram em comissão de serviço. 
 
3) O acesso à aplicação é feito através do endereço https://juizes.iudex.pt, devendo, posteriormente, 

ser seguidas as instruções gerais constantes do respectivo formulário electrónico. Sem prejuízo, em caso de 
justo impedimento ou indisponibilidade técnica, será admitida, a título excepcional, a inscrição fora do IUDEX, 
mediante pedido formulado para os serviços do CSM, com a descrição dos cursos e respectiva ordem, 
procedendo a Unidade de Informática do CSM ao registo manual do pedido na área de backoffice do IUDEX. 

 
4) O requerimento deverá ser preenchido e enviado pela aludida plataforma electrónica entre as 

00:01 hr. do dia 20 de Outubro de 2020 e as 23:59 hr. do dia 30 de Outubro de 2020, impreterivelmente. 
Após o termo do prazo, deixa de ser possível a inscrição nas acções de formação. 

 
5) O requerimento de inscrição pode ser alterado ou eliminado até ao termo do prazo de inscrição, 

sendo apenas válido o último submetido como definitivo (art.º 12.º, n.º 5, do Regulamento). 
 
6) Para cada actividade de formação será observada, na distribuição de vagas por categorias, a 

seguinte regra de proporcionalidade (art.º 13.º, do Regulamento): 
a) 20% de vagas para Juízes Conselheiros e Juízes Desembargadores; 
b) 80% de vagas para a categoria de Juiz de Direito; 
c) As vagas não preenchidas por uma das alíneas, acrescem à outra. 
 
7) A selecção das acções de formação - até ao limite global de 20 (vinte) opções de inscrição por 

juiz - deve ser efectivada por ordem de preferência, independentemente do tipo e do número de locais em 
que pretende frequentá-las, incluindo-se naquela a indicada em locais diversos em que seja disponibilizada 
videoconferência. 

 
8) Nos termos do disposto no art.º 9.º, do Regulamento das Actividades de Formação Complementar, 

é fixado em 5 (cinco) o número máximo de ações de formação a frequentar pelos magistrados judiciais 
em exercício de funções, não podendo o conjunto das acções em que seja admitido exceder, 
relativamente ao Plano de Formação Contínua de 2020/2021, os 12 (doze) dias de formação por juiz. 

 

                                            

1 Abreviadamente, RAFCMJ ou Regulamento, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 156, de 14 de agosto de 2017, pp. 17483-17492. 
2 O elenco das ações de formação é o que consta do Plano de Formação Contínua 2020/2021 divulgado pelo CEJ. 
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9) Nos termos do artigo 14.º do Regulamento são fixados como critérios de preferência, por
jurisdição relevante, os constantes dos Anexos I e II ao presente Aviso. 

 
10) A admissão às atividades de formação é processada mediante a aplicação da proporcionalidade 

referida em 6) e dos critérios de preferência referidos em 9), sendo os candidatos ordenados, dentro de cada 
categoria, pelo mérito e, em caso de igualdade, pela antiguidade. 

 
11) Dentro de cada categoria, cada um dos magistrados judiciais candidatos será seleccionado 

inicialmente apenas para uma atividade de formação, repetindo-se este procedimento até ao limite máximo 
referido em 8), de acordo com a ordem assinalada no formulário de inscrição (art.º 15.º, n.º 2, do 
Regulamento). 

 
12) Quando a mesma ação de formação ocorra em diversos locais e o candidato se tenha inscrito

para a frequentar em mais do que um local, só é admitido à primeira vaga disponível segundo a ordem que 
indicou no formulário de inscrição (artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento). 

 
13) A admissão a ação de formação cuja(s) data(s) de realização coincida(m) total ou parcialmente 

com a(s) data(s) prevista(s) para a realização de outras ações de formação ordenadas em posição posterior do 
seu requerimento, implica o bloqueio desta(s).  

 
14) A lista dos magistrados judiciais admitidos a participar nas atividades formativas é publicitada no 

sítio Internet do CSM e objecto de disponibilização na área reservada do IUDEX (https://juizes.iudex.pt), 
ficando ainda acessível ao CEJ, mediante credenciação, em https://csm.iudex.pt.  

 
15) Tendo presente o referido em 14) e considerando a necessidade de garantir exactidão e 

rigor nas inscrições, bem como, o estabelecimento dos necessários contactos, informam-se os 
Magistrados Judiciais interessados de que são objecto de comunicação ao CEJ, para esta exclusiva 
finalidade, os seguintes dados pessoais:  

1) Nome completo;  
2) Tribunal de exercício de funções/outra função ou cargo desempenhados; 
3) Contacto telefónico;  
4) E-mail inscrito na aplicação IUDEX, em https://juizes.iudex.pt. 
 
16) Se, após o processamento referido em 10) a 13), subsistirem vagas não preenchidas, proceder-

se-á à abertura de um período suplementar de inscrição (2.ª fase) circunscrito aos magistrados judiciais que 
não tenham atingido o número máximo de atividades de formação referido em 9), aplicando-se a esta fase o 
disposto nos pontos anteriores e o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento.  

 
17) Em caso de subsistência de vagas não preenchidas após o processamento da 2.ª fase, o seu 

preenchimento (3.ª fase) será efectivado por ordem de pedido de admissão, na sequência de requerimento 
genérico a efectuar na área reservada do IUDEX (https://juizes.iudex.pt), com exclusão da aplicação de 
qualquer critério de preferência ou de proporcionalidade. 

 
18) O regime de ajudas de custo aplicável à frequência das acções de formação é o constante do art.º 

24.º do Regulamento das Actividades de Formação Complementar dos Magistrados Judiciais. Para o eventual 
abono de ajudas de custo, com o limite previsto no Estatuto dos Magistrados Judiciais, considera-se por 
domicílio necessário o local da sede do juízo ou tribunal, em que o juiz se encontre colocado, não havendo 
lugar ao referido abono se forem disponibilizados meios técnicos para a frequência da ação de formação à 
distância na área da sede do juízo em que se encontre colocado ou caso seja utilizada a plataforma Webex 
com a transmissão em streaming, acesso registado à Justiça TV e Canal CEJ. 

 
19) A evolução da pandemia levou a que o Plano de Formação 2019/2020 fosse suspenso, 

assumindo-se depois a sua transferência para o Plano de Formação de 2020/2021. Neste contexto, o Plano de 
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Formação 2020/2021 aproveitará a experiência utilizada quanto ao do 2019/2020, quanto ao cruzamento 
organizado da Plataforma Webex com a transmissão em streaming, acesso registado à Justiça TV e Canal CEJ, 
podendo – oportunamente – vir a ser utilizado também o sistema de videoconferência do Ministério da 
Justiça.  

Neste contexto, o Plano de Formação 2020/2021 aproveitará essa experiência e seguirá este modelo, 
adaptando-o às circunstâncias e especificidades de cada jurisdição, até que seja possível retomar a 
presencialidade possível.  

As ações serão assim, em regra, realizadas através de meios informáticos e à distância, as que 
não o forem serão devidamente assinaladas, mas em casos concretos poderá ser utilizado o modelo 
workshop presencial, caso as restrições de saúde pública o permitam.  

Caso a evolução da pandemia o permita, algumas das ações poderão retomar o formato 
habitual, com presencialidade, pelo menos no edifício do Limoeiro e nas Delegações do CEJ do Porto e 
de Coimbra e ainda nos locais de receção dos anos transatos, ou seja, Comarca do Porto, Comarca de 
Coimbra, Comarca de Aveiro, Comarca de Braga, Comarca de Viseu, Comarca de Évora, Comarca de 
Faro, Comarca de Beja, Comarca de Portalegre, Comarca de Comarca de Leiria, Comarca de Castelo 
Branco, Comarca da Guarda, Comarca de Bragança, Comarca de Vila Real, Comarca de Viana do Castelo, 
Comarca dos Açores (Ponta Delgada) e Comarca da Madeira (Funchal). Este cenário será equacionado a 
partir da Primavera de 2021.  

Atendendo ao exposto, muitas das ações que estavam programadas no Plano de 2019/2020 
voltam a constar do Plano de 2020/2021, mas exigirão nova inscrição (sem qualquer preferência, exceto 
a que resulte da jurisdição relevante). 

 
20) Serão ainda realizadas Ações de Formação Especiais (AFE), de grande profundidade, que 

decorrerão durante vários meses, na área da Violência Doméstica e das Ferramentas Informáticas, cuja 
caracterização e todas as informações relevantes constam no ponto 8.7 do Plano de Formação Contínua
2020/2021 do CEJ, para o qual se remete.     

* 
ANEXO I 

Jurisdições relevantes 

Jurisdição Relevante Juízes Abrangidos 

Cível 

Juízo Central Cível 

Juízo Local Cível 

Juízo de Competência Genérica 

Juízo Central de Execução 

Juízo Central de Comércio 

Competência Alargada – Concorrência, Regulação e Supervisão 

Competência Alargada – Propriedade Intelectual 

Competência Alargada – Marítimo 

Criminal 

Juízo Central Criminal 

Juízo Local Criminal 

Juízo Local de Pequena Criminalidade 

Juízo de Competência Genérica 

Juízo de Instrução Criminal 

Competência Alargada - Tribunal Central de Instrução Criminal 

Competência Alargada – Execução de Penas 

Família e Crianças 
Juízo Central de Família e Menores 

Juízo de Competência Genérica 

Trabalho 
Juízo Central de Trabalho 

Juízo de Competência Genérica 

 
 

* 
ANEXO II 



 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

JUIZ  SECRETÁRIO 

 

 

   5 / 8 

    Rua Duque de Palmela, n.º 23 ● 1250-097  Lisboa 
Telefone:  213 220 020 ● Fax: 213 47 4918 
http://www.csm.org.pt ● csm@csm.org.pt 

Critérios de preferência para Acções de Formação 
 

* 
CRITÉRIOS DE PREFERÊNCIA PARA ACÇÕES DE FORMAÇÃO POR JURISDIÇÃO RELEVANTE 

(Art.º 14.º, n.º 1, al. b) do RAFCMJ): 
 
 

* 
JURISDIÇÃO RELEVANTE CÍVEL 

A3 Tribunais Judiciais e Julgados de Paz: em diálogo  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 27-11-2020 (Manhã) 

D1 Workshop Títulos de Crédito (15 MJ + 10 MP – da 
área dos Tribunais da Relação de Guimarães, Porto 
e Coimbra) 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 4, 11 e 18-12-2020 
(três manhãs)  

B3 Jurisdição Civil e Comercial face à pandemia – 
questões e decisões no quotidiano dos Tribunais. 
Ponto da situação em Janeiro de 2021 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 7 e 8-01-2021 
(manhãs) 

A10 Negócios, contratos e Direito da Insolvência  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 4 e 5-02-2021 (duas 
manhãs) 

A14 O maior acompanhado na prática judiciária  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA  1 e 2-03-2021 (duas 
manhãs)  

D2 Workshop Títulos de Crédito (15 MJ + 10 MP – da 
área dos Tribunais da Relação de Lisboa e Évora) 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 5, 12 e 19-03-2021 
(três manhãs) 

B5 Direito das Sucessões e Novo Regime do Inventário 
– Algumas questões práticas 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

20 e 21-05-2021 (um
dia e meio) 

A26 Jurisprudência constitucional recente em matéria 
cível, comercial e processual civil 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

18-06-2021 

D3 Workshop Cooperação Judiciária Civil em Matéria 
Civil e Comercial (parceria CEJ/Ponto de Contacto da 
RJE/CSM) – on line 10 MJ – da área da Comarca de 
Aveiro   

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Maio de 2021 (duas 
manhãs) 

D4 Workshop Cooperação Judiciária Civil em Matéria 
Civil e Comercial (parceria CEJ/Ponto de Contacto da 
RJE/CSM) – on line 10 MJ – da área da Comarca de 
Beja   

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Setembro de 2021 
(duas manhãs) 

B7 Seminário de Direito da Responsabilidade Civil (parceria 
CEJ/Revista de Direito das Responsabilidades). 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

7 e 8-10-2021 (duas 
manhãs) 

S2 Temas de Direito Civil (Arbitragem, Decisão Sumária,
Regime Geral Tutelar Cível 

Lisboa e 
Porto 

REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Data a definir em 
articulação com os 

Presidentes das 
Relações 

B9 Seminário de Direito Comercial (parceria CEJ/Revista 
de Direito Comercial)  

 CURSO ON-LINE 9 e 10-12-2020 

E5 Curso HELP sobre Proteção de Dados e Direito à 
Privacidade (10 Juízes dos Tribunais Comuns + 10 
Juízes dos Tribunais Administrativos e Fiscais + 10 
MP) 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Data a definir 
(sessão presencial 

final obrigatória em 
data a definir) 

 
* 

JURISDIÇÃO RELEVANTE CRIMINAL 
A6 Criminalidade Económico-financeira  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA  14 e 15-01-2021 

(duas manhãs) 

A9 Violência Doméstica e Mutilação Genital Feminina  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 29-01-2021 
(manhã) 

A11 Crimes de ódio, redes sociais e liberdade de expressão  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 05-02-2021 
(manhã) 



 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

JUIZ  SECRETÁRIO 

 

 

   6 / 8 

    Rua Duque de Palmela, n.º 23 ● 1250-097  Lisboa 
Telefone:  213 220 020 ● Fax: 213 47 4918 
http://www.csm.org.pt ● csm@csm.org.pt 

A13 Tráfico de Seres Humanos  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA  19-02-2021 

A15 Proteção da Vítima  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 05-03-2021 
(manhã) 

A17 Direito Penitenciário e Jurisprudência do TEDH em 
matéria de execução de penas 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 19-03-2021 
(manhã) 

B1 Temas de Cooperação Judiciária em Matéria Penal REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 10, 11, 17 e 18-12-
2020 (quatro 

manhãs) 

A31 Jurisprudência Constitucional - Penal  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Data a definir - (1/2
dia) 

E1 Curso HELP – violência doméstica (com avaliação - 10 
MJ + 10 MP em funções em Juízos Criminais e DIAPs 
(com preferência para os colocados nas SEIVD)  

 CURSO ON-LINE Início em 2-12-
2020 

E2 Recuperação de ativos  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Início em fevereiro 
de 2021 (com 

sessão presencial 
final obrigatória 

em data a definir) 

E3 Prova digital e cibercrime (com avaliação)  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Início em maio de 
2021 

S3 Temas de Direito Penal (Cooperação Judiciária, 
Decisões Sumárias, Vícios, Especificidades dos 
Recursos em matéria contraordenacional)  

Lisboa e 
Porto 

REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Data a definir em 
articulação com os 

Presidentes das 
Relações 

AFE Violência doméstica e de género - limite máximo 90 – 
23 Coordenadores/as das jurisdições de penal e 
família – 23 Coordenadores/as indicados/as pelo CSMP 
– 20 MJ e 20 MP (não poderá haver mais de 15 MJ ou 
MP de qualquer das jurisdições de penal e família, 
sendo as restantes 5 para todas as jurisdições).   

 On line; pré-gravação (sem interação) 
Conferência inaugural, conferência 

final de módulo e conferência de 
encerramento  

Datas a anunciar 
até final de 2020 

 

* 
JURISDIÇÃO RELEVANTE FAMÍLIA E CRIANÇAS 

A1 Direito Internacional da Família  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 20-11-2020 
(manhã) 

A2 Lei Tutelar Educativa – Crianças em Conflito com a Lei 
e a sua Educação para o Direito 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 27-11-2020 
(manhã) 

B2 Promoção e Proteção – A Criança em situação de 
perigo 

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 11 e 18-12-2020 

C1 Temas de Direito da Família e das Crianças  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 22-01-2021; 12 e 
26-02-2021 e 12-
03-2021 (sessões 

de manhã) 

E4 Curso HELP sobre Justiça Amiga das Crianças   CURSO ON-LINE Data a definir 
(sessão presencial
final obrigatória 

em data a definir) 

AFE Violência doméstica e de género - limite máximo 90 – 
23 Coordenadores/as das jurisdições de penal e 
família – 23 Coordenadores/as indicados/as pelo CSMP 
– 20 MJ e 20 MP (não poderá haver mais de 15 MJ ou 
MP de qualquer das jurisdições de penal e família, 
sendo as restantes 5 para todas as jurisdições).    

 On line; pré-gravação (sem interação) 
Conferência inaugural, conferência 

final de módulo e conferência de 
encerramento  

Datas a anunciar 
até final de 2020 

 
* 

JURISDIÇÃO RELEVANTE TRABALHO 
A4 Direito Europeu do Trabalho  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 30-11-2020 (1/2 

dia) 
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A19 Contraordenações Laborais e de Segurança Social  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

26-03-2021 (1/2 
dia) 

A24 Direito Substantivo do Trabalho  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

30-04-2021 

A25 Direito Processual do Trabalho  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

14-05-2021 

A29 Contratos de Trabalho com regime especial  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

28-06-2021 (1/2 
dia) 

B4 Conferência com a OIT/Lisboa  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 28 e 29-01-2021  

 
* 

ACÇÕES DE FORMAÇÃO SEM PREFERÊNCIA (TODOS OS JUÍZES) 
A5 Ambiente e Proteção de Habitats  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 16-12-2020 

A7 Inteligência Artificial ao… “serviço” da Justiça?  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 18-01-2021 

A8 Ética e Deontologia – Direito Disciplinar  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 25-01-2021 

A12 Julgar com Perspetiva de Género – constitucionalidade 
na construção da igualdade   

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 18-02-2021 

A16 Direito dos Animais  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA 15-03-2021 

A18 Psicologia e Justiça (em parceria com a Ordem dos 
Psicólogos)  

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

22-03-2021 

A21 Multiculturalidade e Direito   REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

12-04-2021 

A23 Julgar em Ditadura – Julgar em Democracia  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

26-04-2021 

A27 Álcool e Justiça  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

25-06-2021 

A28 Humor, Direito e Liberdade de Expressão  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

28-06-2021 

A30 Aspetos práticos do processo de reenvio prejudicial no 
Tribunal de Justiça da União Europeia  

 REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Data a definir 

B8 Curso Breve de Inglês Jurídico  REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Data a definir 

S1 Temas de Direito Europeu (Reenvio; Direito da União) Lisboa e 
Porto 

REALIZAÇÃO À DISTÂNCIA OU 
PRESENCIAL SE POSSÍVEL EM LOCAL A 

DESIGNAR 

Data a definir em 
articulação com os

Presidentes das 
Relações 

AFE Violência doméstica e de género - limite máximo 90 – 
23 Coordenadores/as das jurisdições de penal e 
família – 23 Coordenadores/as indicados/as pelo CSMP 
– 20 MJ e 20 MP (não poderá haver mais de 15 MJ ou 
MP de qualquer das jurisdições de penal e família, 
sendo as restantes 5 para todas as jurisdições). 

 On line; pré-gravação (sem interação) 
Conferência inaugural, conferência 

final de módulo e conferência de 
encerramento  

Datas a anunciar 
até final de 2020 

AFE Tecnologias de Informação e Comunicação e 
Sociedade Digital (4 Fases - Fase Inicial implementada 
no Plano de Formação 2020/2021, sendo as 
restantes a partir dele) - todas as informações 
relevantes constam no ponto 8.7 do Plano de 
Formação Contínua 2020/2021 do CEJ, para o qual 
se remete.  

 Uso de plataformas de comunicação 
eletrónica remota em modo interativo, 

com número de participantes não 
superior a 25 por sessão para a fase 
inicial, 2ª e 3ª fases e formação em 

ambiente real, com número de 
participantes não superior a 70 por 

sessão na 4ª fase  

A primeira fase  
terá  inicio no 1º 

semestre de 2021,
em data a designar

até final de 2020  
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Centro de Estudos Judiciários 

I. Critérios de seleção e planificação 
 

No âmbito do anterior Plano de Formação Contínua (PFC), o Centro de Estudos Judiciários teve 

de dar resposta imediata à situação pandémica vivida em Portugal, adaptando o modelo inicialmente 

definido e conhecido a um novo modelo que assegurasse, não apenas a continuação da qualidade da 

formação, o interesse dos/as destinatários/as e a proteção da saúde dos intervenientes.  

Assim, de forma a não colocar em risco de contaminação formadores, formandos e funcionários, 

a partir dos primeiros dias de março, todas as formações passaram a ser feitas sem a presença física dos 

formandos, mantendo os programas já previamente definidos, utilizando-se o CANAL CEJ e a Justiça TV, 

como instrumentos de transmissão.  

Em algumas situações os oradores deslocaram-se ao CEJ e de lá transmitiram, noutras vezes fez-

se o cruzamento com plataformas como a Skype, a Zoom e a Webex assegurando a sua transmissão.  

A evolução da pandemia levou, com a inerente dificuldade em construir os programas ainda não 

completados e em assegurar os já delineados e as próprias condições psicológicas generalizadas 

decorrentes do estado de emergência e do tipo de trabalho feito por formandos e formadores, a que o 

Plano de Formação 2019-2020 (PFC) fosse suspenso, assumindo-se depois a sua transferência para o 

Plano 2020-2021.  

O conjunto de formações sobre os reflexos da COVID 19 na ordem jurídica portuguesa, realizado 

em cada uma das jurisdições (Civil, Penal, Família, Trabalho, Administrativa e Fiscal), permitiu a 

testagem de um modelo (com alguma plasticidade) que poderá agora ser implementado neste Plano e 

até que existam condições generalizadas de segurança sanitária que assegurem o regresso a alguma 

normalidade.  

Assim, o cruzamento organizado da Plataforma Webex com a transmissão em streaming permite 

que: na primeira, se controlem as presenças dos participantes e haja interação com os/as formandos/as; 

e, na segunda, se possa difundir para todos e todas o conteúdo das sessões (o mesmo sucedendo com o 

acesso registado à Justiça TV).  

Neste contexto, o Plano de Formação 2020-2021 aproveitará esta experiência e seguirá este 

modelo, adaptando-o às circunstâncias e especificidades de cada jurisdição, até que seja possível 

retomar a presencialidade possível que, neste momento, para além de continuar a ser  desaconselhável 

em termos de saúde pública, seria perturbadora para os/as próprios/as destinatários/as.  

As ações serão assim, em regra, realizadas à distância, sendo que as que o não forem serão 

devidamente assinaladas. 

Caso a evolução da pandemia o permita, algumas da ações poderão retomar o formato habitual, 

com presencialidade, pelo menos no edifício do Limoeiro e nas Delegações do CEJ do Porto e de 

Coimbra. Este cenário será equacionado a partir da Primavera de 2021.  

Muitas das ações que estavam programadas no Plano de 2019-2020 voltam agora a constar do 

Plano 2020/2021, mas exigirão nova inscrição (sem qualquer preferência). 

As ações tipo D (Workshops) cuja presencialidade é mais premente começarão por ser feitas à 

distância (embora com redução do número de inscritos). Assim que as condições logísticas o permitam, 

passarão a ser feitas presencialmente. 
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Sobre os diversos tipos de ações, o CEJ tinha já estabelecido um plano para iniciar as formações 

junto dos tribunais superiores, nomeadamente com a Relação de Lisboa.  

Todavia, circunstâncias várias conjugadas com a realidade pandémica que se abateu sobre todos, 

atrasaram a concretização deste objetivo que agora será retomado.  

A escolha das ações de formação deste Plano de Formação esteve fortemente condicionada pelo 

adiamento de cerca de metade das ações previstas para o PFC 2019-2020, mas contou com o 

enriquecimento das sugestões dos Conselhos Superiores da Magistratura, dos Tribunais Administrativos 

e Fiscais e do Ministério Público, bem assim como de outras entidades.  

O contexto de indefinição generalizada que nos envolve, leva a uma opção por objetivos que, 

ainda assim, possam ser cumpridos. 

Aproveitando e conjugando várias sugestões que ao longo dos anos vêm sendo formuladas, e 

paralelamente às ações com temáticas previamente definidas para os/as magistrados/as a nível 

nacional, serão no âmbito deste Plano feitas formações especiais, adequadas às reais e concretas 

necessidades de cada Comarca, fazendo – para o efeito – movimentar a estrutura das várias Comarcas 

(Juízes/as Presidentes e Magistrados/as do Ministério Público Coordenadores/as), definindo-se os 

respetivos conteúdos em função do que for apurado, podendo, no caso de matérias semelhantes, 

proceder-se a uma agregação de Comarcas, para majoração da formação e dos meios disponíveis (na 

fase inicial far-se-á o levantamento junto das Comarcas, na segunda fase, verificar-se-ão os conteúdos 

sugeridos, na terceira fase serão definidos e na quarta, serão concretizadas as ações).  

O modelo das ações passará pela utilização dos meios informáticos e à distância, mas em casos 

concretos poderá ser utilizado o modelo workshop presencial, caso as restrições de saúde pública o 

permitam.  

Este novo modelo misto de formação poderá permitir um maior adequação às necessidades, 

conjugando-o com uma maior proximidade aos/as formandos/as.  

Serão realizados ainda Cursos Especiais, de grande profundidade, que decorrerão durante vários 

meses, na área da Violência Doméstica e na das Ferramentas Informáticas, que adiante melhor serão 

descritos.   
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II. Aspetos gerais 
 

O Plano Anual de Formação Contínua visa, nos termos do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 2/2008, 

de 14 de janeiro, o desenvolvimento das capacidades e competências adequadas ao desempenho 

profissional e à valorização pessoal, ao longo da carreira de magistrado, nomeadamente:  

• A atualização, o aprofundamento e a especialização dos conhecimentos técnico-jurídicos 

relevantes para o exercício da função jurisdicional. 

 

• O desenvolvimento dos conhecimentos técnico-jurídicos em matéria de cooperação judiciária 

europeia e internacional. 

 

• O aprofundamento da compreensão das realidades da vida contemporânea, numa perspetiva 

multidisciplinar. 

 

• A sensibilização para novas realidades com relevo para a prática judiciária. 

 

• O aprofundamento da análise da função social dos Magistrados e o seu papel no âmbito do 

sistema constitucional. 

 

• A compreensão do fenómeno da comunicação social, no contexto da sociedade de informação. 

 

• O exame de temas e questões de ética e deontologia profissionais, de forma a proporcionar a 

aproximação e o intercâmbio de experiências individuais entre os diversos agentes que 

interagem na administração da justiça e um eficiente relacionamento pessoal e 

interinstitucional. 

 

• Uma cultura judiciária de boas práticas.
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III. Orientações para a definição de um modelo 

pedagógico e de comunicação  
 

A opção de há muito assumida pela realização ações de formação contínua fora de Lisboa, 

transmitidas para todo o país, tem este ano de ser contida, uma vez que as ações presenciais serão 

muito reduzidas. 

Assim que for possível retomar alguma normalidade, com presencialidade, poderão vir a ser 

utilizadas, para além das Delegações do CEJ em Coimbra e no Porto, os locais de receção dos anos 

transatos, ou seja, na: 

− Comarca do Porto. 

− Comarca Coimbra. 

− Comarca Aveiro. 

− Comarca Braga. 

− Comarca Viseu. 

− Comarca Évora. 

− Comarca Faro. 

− Comarca de Beja. 

− Comarca de Portalegre. 

− Comarca de Leiria. 

− Comarca de Castelo Branco. 

− Comarca da Guarda. 

− Comarca de Bragança. 

− Comarca de Vila Real. 

− Comarca de Viana do Castelo. 

− Comarca dos Açores (Ponta Delgada). 

− Comarca da Madeira (Funchal). 

A transmissão de sessões de formação contínua será feita através do Canal CEJ e da Justiça TV, 

podendo – oportunamente – vir a ser utilizado também o sistema de videoconferência do Ministério da 

Justiça.  

O modelo de ação de formação implementado procurará no contexto atual utilizar as 

metodologias mais interativas, com recurso a materiais produzidos pelo CEJ.  

Em todas as ações se prevê a disponibilização prévia aos participantes de dossiers temáticos, 

utilizando a página do CEJ como repositório dos textos, apresentações e outros documentos relativos a 

cada uma das atividades de formação, que levarão à conclusão de diversos livros digitais. 

Em termos ideais, estes dossiers deverão integrar os elementos pertinentes do direito europeu 

aplicável bem como da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), a jurisprudência 

do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) e de outras instituições internacionais dos direitos 

humanos, uma seleção da jurisprudência quer do Tribunal Constitucional, quer do Supremo Tribunal de 

Justiça e ainda, se aplicável, estatísticas da justiça, estudos ou documentos produzidos por outras 

instituições de referência. 
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O presente Plano de Formação será ainda complementado pelas ações de formação que virão a 

ser concretizadas em função das concretas sugestões que cada Comarca fará, repercutindo as 

necessidades detetadas: o papel dos órgãos de cúpula da Comarca (Juízes Presidentes e Magistrados do 

Ministério Público Coordenadores) será aqui decisivo. 

Finalmente, continuará a propugnar-se por uma escolha criteriosa e variada de formadores/as, 

independentemente da sua origem profissional (magistrados, académicos e outros profissionais) 

orientada por critérios de qualidade e interdisciplinaridade. 

 

IV. Termos de referência e justificação 
 

Em obediência aos regulamentos internos, nas atividades de formação contínua visar-se-á ainda:  

• Evitar o desperdício da experiência e do conhecimento, de tal modo que, como acima referido, 

todos os documentos, apresentações, estatísticas e jurisprudência recolhidos para uma ação de 

formação venham a ser objeto de uma avaliação sistemática tendo em vista a elaboração de 

livros digitais ou em papel. 

 

• Contribuir para uma reflexão que conjugue os saberes e competências especializadas de outras 

instituições públicas, quer do Ministério da Justiça quer dos tribunais, beneficiando ainda do 

aconselhamento de portugueses em exercício de funções em organizações internacionais. 

 

• Contribuir para fornecer aos magistrados elementos que possam ser relevantes para a decisão, 

designadamente a jurisprudência dos tribunais superiores portugueses e dos tribunais 

internacionais. 

• As ações de formações serão gravadas e os vídeos disponibilizados conjuntamente com o 

dossier de formação a todos os magistrados. 

 

• Esta informação, para credibilização da função e dos magistrados, deve estar acessível e deve 

igualmente permitir-se aos não magistrados o acesso a estas iniciativas – exceto quando, pela 

natureza das questões a estudar, tal não seja recomendável. 

 

• Potenciar a elaboração de minutas de despacho e padronizar, sempre que conveniente, os 

procedimentos, com potenciais ganhos de eficiência. 
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V. Formação presencial 
 

A formação presencial será retomada logo que possível e nos termos que as condições de 

segurança sanitária o permitam. 

Muitas das ações terão apenas meio dia de formação, de forma a garantir que a atenção 

dispensada aos conteúdos visualizados em ecrã de computador não se disperse  

A tipologia das AFCs, passa assim a ser a seguinte: 

• Tipo A – Colóquios, 1 dia (ou meio dia) 

• Tipo B – Seminários, 2 dias (ou dois meios dias) 

• Tipo C – Cursos de Especialização, 3 a 5 dias (ou meios dias) 

• Tipo D – Workshops, Ateliês, até três meios dias  

• Tipo E – Cursos on-line (que podem incluir uma ação presencial ou à distância) 

• Tipo S – destinadas a Magistrados/as em exercício de funções nos tribunais superiores, em 

particular dirigidas aos tribunais de Relação  

• Formações Internacionais 

• Acções especiais 

Circunstâncias supervenientes poderão levar a eventuais alterações de datas e locais de 

realização das ações de formação contínua elencadas no presente Plano de Formação. 
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VI. Vagas 
 

As vagas são definidas para cada ação de formação, por magistratura, dentro de cada uma das 

tipologias apresentadas. 

Sem prejuízo de exceções as vagas serão distribuídas da seguinte forma: 

TIPOLOGIA 
MAGISTRATURA 

JUDICIAL/TAF 
MAGISTRATURA MP TOTAL 

A 200                 200 400 

B 200 200 400 

C 160 160 320 

D 15 10 25 

 

As ações de formação contínua Tipo A terão, na maioria, 400 vagas para a formação à distância, 

sendo 200 vagas para a Magistratura Judicial/TAF e 200 vagas para a Magistratura do Ministério Público.  

As ações de formação contínua Tipo B terão 400 vagas para a formação presencial no local 

indicado para a sua realização, sendo 200 vagas para a Magistratura Judicial/TAF e 200 vagas para a 

Magistratura do Ministério Público.  

As ações de formação contínua Tipo C terão 320 vagas para a formação presencial no local 

indicado para a sua realização, sendo 160 vagas para a Magistratura Judicial/TAF e 160 vagas para a 

Magistratura do Ministério Público.  

As ações de formação contínua Tipo D terão, em regra, 25 vagas, sendo 15 vagas para a 

Magistratura Judicial/TAF e 10 vagas para a Magistratura do Ministério Público.  

Quanto às ações de formação contínua transversais, em função das inscrições comunicadas ao 

CEJ pelos Conselhos Superiores e dentro dos limites acima indicados, poderá – em concreto – vir a ser 

definida uma diferente fixação final das vagas para Juízes/as da Jurisdição Comum e da Jurisdição 

Administrativa e Fiscal. 
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VII. Inscrições 
 

De acordo com o disposto no artigo 77.º da Lei n.º 2/2008, de 14 de janeiro, os/as 

Magistrados/as que pretendam participar nas atividades de formação requerem a respetiva autorização 

aos Conselhos Superiores da Magistratura, dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Ministério 

Público, até ao dia 30 de setembro. Todavia, a situação pandémica em que nos encontramos deu origem 

a um atraso na concretização, entrega e divulgação deste Plano, pelo que, os/as Juízes/as e os/as 

Magistrados/as do Ministério Público deverão inscrever-se através do preenchimento de formulário a 

ser disponibilizado on-line pelo CSM e pelo CSMP, no prazo que vier por estes a ser estipulado.  

Os/as Juízes/as dos Tribunais Administrativos e Fiscais deverão preencher a ficha de inscrição 

divulgada pelo CEJ e remetê-la ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, no prazo e

condições definidas por este Conselho Superior. 

Considerando os distintos locais para os quais poderá haver transmissão à distância de cada uma 

das ações de formação, as inscrições deverão ser feitas com a indicação do local onde os participantes 

pretendem assistir, tendo por base as orientações específicas dadas pelos respetivos Conselhos 

Superiores nesta matéria.  

Terminado o prazo de inscrições, cada um dos Conselhos Superiores informará o CEJ das 

autorizações concedidas e este, por sua vez, dará conhecimento aos/às interessados/as das ações que 

estão autorizados/as a frequentar, sem prejuízo das comunicações efetuadas por cada Conselho 

Superior. 

As inscrições dos/as restantes profissionais do direito e de outros/as profissionais decorrerão 

aquando da divulgação do programa detalhado de cada ação de formação contínua, de acordo com 

metodologia a divulgar oportunamente. 

Os/as Juízes/as Conselheiros/as e Juízes/as Desembargadores/as dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais poderão inscrever-se para qualquer das ações de formação contínua, junto do CEJ, para o 

endereço de correio eletrónico formacao-def@mail.cej.mj.pt ou por fax 218 845 615, após a divulgação 

do respetivo programa.  
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VIII.  Ações de Formação por Tipologia 
 

8. Cursos Intensivos 

O Centro de Estudos Judiciários tem nos últimos anos desenvolvido cursos intensivos para 

magistrados que mudam de jurisdição, quer do Ministério Público, quer da magistratura judicial 

O esforço envolvido em termos de meios humanos e logísticos e os resultados concretos (com 

uma taxa de presenças muito baixa) levou a que no âmbito do Plano de formação 2018-2019 esses 

cursos não viessem previstos. Inscritos novamente em 2019-2010 a situação pandémica inviabilizou a 

sua realização no modelo previsto de workshop. 

No presente Plano voltam a ser incluídos para execução, caso as condições para a sua realização 

se modifiquem e permitam concretizá-la, relativamente às seguintes áreas: 

- Curso Intensivo Trabalho 

- Curso Intensivo Administrativo 

- Curso Intensivo Família 

- Curso Intensivo Penal 

- Curso Intensivo Cível 

    

8.1 Ações de Formação Contínua Tipo A –  Colóquios 

 
8.1.1 Metodologia 

Conferências de um dia (ou meio dia), seguidas de debate entre os participantes ou intervenções 

de fundo e mesas temáticas, com abordagem de matérias e ou questões previamente recolhidas junto 

dos/as magistrados/as judiciais e do Ministério Público inscritos/as. Em alguns casos as ações Tipo A 

poderão funcionar em workshop, em parte da sessão.

8.1.2 Destinatários 

As ações de formação contínua Tipo A são, na sua maioria, destinadas a Juízes/as, Magistrados/as 

do Ministério Público e a outros/as profissionais da área forense. Estas ações de formação serão 

transmitidas à distância. 

Código e Tema da Ação de Formação Contínua Data Jurisdição      Obs. 

A1 Direito Internacional da Família 20 nov 20 
Família e 
Crianças 

 

A2 Lei Tutelar Educativa –  C rianças em Conflito com a Lei e 
a sua Educação para o Direito 

27 nov 2020 
Família e 
Crianças 

 

A3 Tribunais J udiciais e J ulgados de P az: em diálogo 27 nov 2020 Civil  

A4 Direito Europeu do Trabalho 30 nov 2020 
Trabalho e 
Empresa 
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A5 Ambiente e P roteção de Habitats 16 dez 2020 Outras  

A6 Criminalidade Económico-financeira  
14 e 15 jan 

2021 
P enal  

A7 Inteligência Artificial ao…  “serviço” da J ustiça?  18 jan 2021 Outras  

A8 Ética e Deontologia –  Direito Disciplinar 25 jan 2021 Outras  

A9 Violência Doméstica e Mutilação Genital Feminina  29 jan 2021 P enal  

A10 Negócios, contratos e Direito da Insolvência 
4 e 5  fev 

2021 C ivil  

A11 Crimes de ódio, redes sociais e liberdade de expressão  5 fev 2021 P enal  

A12 
J ulgar com P erspetiva de Género –  constitucionalidade 
na construção da igualdade 

18 fev 2021 Outras  

A13 Tráfico de Seres Humanos  19 fev 2021 P enal  

A14 O maior acompanhado na prática judiciária 
1 e 2 mar 

2021 
C ivil  

A15 P roteção da Vítima  5 mar 2021 P enal  

A16 Direito dos Animais 15 mar 2021 Outras  

A17 
Direito P enitenciário e J urisprudência do TEDH em 
matéria de execução de penas 

19 mar 2021 P enal  

A18 
P sicologia e J ustiça (em parceria com a Ordem dos 
P sicólogos)   

22 mar 2021 Outras  

A19 Contraordenações Laborais e de Segurança Social 26 mar 2021 
Trabalho e 
Empresa 

 

A20 Direito e jurisprudência fiscal internacional e europeia 9 abr 2021 TAF  
 
 

A21 Multiculturalidade e Direito 12 abr 2021 Outras  

A22 Direito e contencioso aduaneiro 23 abr 2021 TAF   

A23 J ulgar em Ditadura –  J ulgar em Democracia 26 abr 2021 Outras  

A24 Direito Substantivo do Trabalho 30 abr 2021 
Trabalho e 
Empresa 

 

A25 Direito P rocessual do Trabalho 14 mai 2021 
 

Trabalho e 
Empresa 

 

A26 J urisprudência constitucional recente em matéria cível, 
comercial e processual civil 

18 jun 2021 Outras  

A27 Álcool e J ustiça 25 jun 2021 Outras  

A28 Humor, Direito e Liberdade de Expressão 28 jun 2021 Outras  

A29 Contratos de trabalho com regime especial 28 jun 2021 Trabalho e 
Empresa 

 

A30* Aspetos práticos do processo de reenvio prejudicial no 
Tribunal de J ustiça da União Europeia 

Data a 
designar 

Outras  

A31 J urisprudência Constitucional –  P enal  
Data a 

designar P enal Meio dia 

A32 J urisprudência Constitucional –  Administrativo  
Data a 

designar Administrativo Meio dia 

A33 J urisprudência Constitucional –  Tributário  
Data a 

designar 
Administrativo Meio dia 
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* Temática da AFC A30 - Aspetos práticos do processo de reenvio prejudicial no Tribunal de 

Justiça da União Europeia 

 

Programa Provisório 

 

1. Análise do artigo 267.º do TFUE: 

Pedido de decisão prejudicial: facultativo ou obrigatório? 

2. Tramitação processual do pedido prejudicial no TJUE: 

a) Quando confrontado com a necessidade de submeter um pedido de decisão prejudicial ao 

TJUE quais os primeiros passos que o juiz deve dar? Quando e como deve o pedido ser 

apresentado? 

b) Quais as especificidades do funcionamento do TJUE a ter em conta na elaboração do 

pedido? Multilinguismo e artigo 93.º e seguintes do Regulamento de Processo do Tribunal de 

Justiça 

c) Que elementos devem constar do pedido e que elementos podem ser considerados 

supérfluos? Sugestões, exemplos e conselhos práticos 

d) Processo prejudicial com tramitação acelerada e com tramitação urgente. Quais as 

diferenças e em que casos podem ser pedidas? 

3. Pedidos prejudiciais apresentados pelos tribunais portugueses – descrição do quadro 

recente. Breve análise dos números e identificação das principais matérias tratadas 

 

 

8.2 Ações de Formação Contínua Tipo B –  Seminários 
 

8.2.1 Metodologia 

Pretende-se o desenvolvimento de várias vertentes de um mesmo tema central (em dois dias ou 

meios dias), tendo como recurso principal o método de conferência, seguido do tratamento de questões 

práticas levantadas pelos dinamizadores e pelos participantes e respetivo debate. 

 

8.2.2 Destinatários 

As ações de formação Tipo B são destinadas a Juízes/as, Magistrados/as do Ministério Público e a 

outros/as profissionais da área forense. Os seminários serão alvo de transmissão à distância.  

Código e Tema da Ação de Formação Contínua Data Jurisdição Obs.            

B1 Temas de Cooperação J udiciária em Matéria P enal  10, 11, 17 e 18 
dez 2020 

P enal 

B2 P romoção e P roteção –  A Criança em situação de 
P erigo 

11 e 18 
dez 2020 

Família e 
Crianças 

 

B3 
J urisdição C ivil e Comercial face à pandemia –  
questões e decisões no quotidiano dos 7 e 8 jan 2021 C ivil  
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TribunaisP onto de situação em J aneiro de 2021 

B4 Conferência com a OIT/Lisboa 28 e 29 jan 2021 
Trabalho e 
Empresa 

 

B5 
Direito das Sucessões e Novo Regime do Inventário 
–  Algumas questões práticas 

20 e 21 mai 2021 C ivil  

B6 Contratação P ública 2 e 16 jun 2021 TAF   

B7 
Seminário de Direito da Responsabilidade C ivil 
(parceria CE J / Revista de Direito da 
Responsabilidade)   

7 e 8 out 2021 
 C ivil  

B8 Curso Breve de Inglês J urídico Data a designar Outras 
 

 

B9* 
Seminário de Direito Comercial (parceria CE J / 
Revista de Direito Comercial) 9 e 10 dez 2020 

C ivil 
 

 

B10 
J urisprudência TJ UE: F iscalidade indireta (5 de 
março) –  F iscalidade direta (19 de março) 

5 e 19 de mar 
2021 

TAF   

 
*Temáticas em abordagem na AFC B9 - Seminário de Direito Comercial 

 

Pedro Pais de Vasconcelos - Favor creditoris 

Nuno Cunha Rodrigues - Covid e instabilidade 

Paulo Olavo Cunha - Inconstitucionalidade extemporânea do art. 392.º, n.º 2, do Código das 

Sociedades Comerciais 

Rosário Ramalho - Novas fronteiras entre trabalho e empresa 

Manuel Carneiro da Frada - Obrigação de negociar 

Pedro Leitão Pais de Vasconcelos - Alteração de circunstâncias 

Sandra Passinhas - Contratos de consumo e alteração das circunstâncias 

Mafalda Miranda Barbosa - Impossibilidade e alteração de circunstâncias 

Miguel Pestana de Vasconcelos - O passivo manifestamente superior ao ativo como 

fundamento de declaração de insolvência 

Catarina Serra - Direito da insolvência e da recuperação em tempos de emergência: a justa 

medida 

Raquel Brízida Castro - Direito Comercial Público 
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8.3 Ações de Formação Contínua Tipo C –  Cursos de 

Especialização 
 

8.3.1 Metodologia 

Curso de 3 ou mais dias (ou meios dias) de formação que visa o aprofundamento dos 

conhecimentos dos participantes, numa perspetiva de aplicação judiciária das matérias. 

 

8.3.2 Destinatários 

Os Cursos de Especialização (ações de formação contínua Tipo C) são, tendencialmente, reservados a 

Juízes/as e Magistrados/as do Ministério Público, com um dos dias das Ações “Temas de…” dedicado 

aos efeitos da pandemia de COVID-19. 

 

Código e Tema da Ação de Formação Contínua Data J urisdição Obs. 

C2 Temas de Direito Administrativo 3 de março TAF Ação realizada em meio dia 

17 de março TAF Ação realizada em meio dia 

7 de abril TAF Ação realizada em meio dia 

21 de abril TAF Ação realizada em meio dia 

5 de maio TAF Ação realizada em meio dia 

19 de maio TAF Ação realizada em meio dia 

C3 Temas de Direito Tributário  7 de maio de  2021 TAF 
A tributação dos 

residentes não habituais 

21 de maio de 2021 TAF 
 O apuramento da matéria 

coletável através da 
avaliação indireta 

4 de junho de 2021 TAF 
O novo regime dos 

recursos jurisdicionais 

18 de junho de 
20121 

TAF 
J urisprudência recente do 

STA em matéria de 
contraordenações fiscais 

  C1 Temas de Direito da Família  22 de janeiro 
Família e 
crianças 

manhã 

12 de feveiro 
Família e 
crianças 

manhã 

26 de fevereiro 
Família e 
crianças 

manhã 

12 de março 
Família e 
crianças 

manhã 
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8.4 Ações de Formação Contínua Tipo D –  Workshops 
 

8.4.1 Metodologia 

Cursos práticos e em pequenos grupos (ocupando até três meios dias), visando o 

desenvolvimento de competências específicas para o exercício de funções dos/as magistrado/ass e a 

aprovação de guias de boas práticas 

. 

8.4.2 Destinatários 

As ações de formação contínua do Tipo D consistem em cursos práticos de até três meios dias a 

desenvolver em pequenos grupos (e.g. um máximo tendencial de 20/25 participantes) de cariz 

essencialmente interativo e que visam o desenvolvimento de competências específicas para o exercício 

de funções dos/as magistrados/as e a consensualização de boas práticas. 

Código                 Tema da Ação de Formação Contínua Data J urisdição Observações 

D1 Workshop Títulos de crédito 
4, 11 e 18 dez  

2020 
C ivil 

três manhãs 

D2 Workshop Títulos de crédito 
 

5, 12 e 19 mar 
2021 

C ivil 
três manhãs 

D3
Cooperação J udiciária C ivil em Matéria C ivil e 
Comercial (parceria CE J / P onto de Contacto 
da R J E /C SM)

maio 2021 C ivil 
 

D4
Cooperação J udiciária C ivil em Matéria C ivil e 
Comercial (parceria CE J / P onto de Contacto 
da R J E /C SM)

Set 2021 civil 
 

D5 Falar de justiça fiscal: principais temas e 
questões 

Data a designar TAF  

Data a desig 
nar em acordo com 
os/as  juízes/as dos 
TAF  (em função da 

conveniência e 
manifestação de 

interesse na realização 
da ação) 
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8.5 Ações de Formação Contínua Tipo E –  Cursos on-

line 
 

Poderão ser realizados e preparados outros cursos no âmbito das Jurisdições Cível, Penal, Família 

e Crianças, Trabalho e da Empresa, Administrativa e Tributária. 

 

 Apresentação do Curso Help Violência Doméstica 

 

O fenómeno da Violência contra as Mulheres, o qual integra, como sua subespécie, o fenómeno 

da Violência Doméstica, constitui uma grave violação dos direitos humanos e uma conduta 

discriminatória em função do género. A Violência contra as Mulheres - simultaneamente, causa e 

consequência de relações de poder histórica e culturalmente desiguais entre homens e mulheres - 

representa um sério entrave ao pleno desenvolvimento das mulheres enquanto seres humanos que a 

comunidade jurídica internacional reconhece como imperativo combater ao nível da Ação de prevenção

e repressão dos Estados. 

 

Ciente de tal realidade, o presente curso, desenvolvido pelo Conselho da Europa no âmbito do 

Programa HELP (“European Programme for Human Rights Education of Legal Professionals”), é agora 

levado a cabo no âmbito das ações de formação permanente do CEJ com a mediação de tutores 

nacionais em moldes interativos concebidos originalmente pelo CoE e com adaptações ao plano 

nacional quanto aos materiais legais, jurisprudenciais e doutrinais a disponibilizar. Dirigindo-se aos 

magistrados judiciais e do Ministério Público portugueses, o presente curso, partindo de uma 

abordagem centrada na tutela dos direitos humanos e na ideia primacial da proteção da vítima, tem 

como principal objetivo familiarizar os participantes com os conceitos-chave vigentes na matéria, com o 

quadro normativo internacional e europeu que a enfornam, bem como com a jurisprudência do TEHD 

relativa à prevenção e repressão da Violência Contra as Mulheres e Violência Doméstica, conferindo-se 

especial relevo à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as 

Mulheres e a Violência Doméstica adotada, em Istambul, a 11 de maio de 2011 (Convenção de 

Istambul), ratificada por Portugal e vigente na ordem jurídica portuguesa desde 01/08/2014. 

 

O Curso é integrado por sete módulos autónomos, estimando-se, em média, um período de cerca 

de duas semanas para a completude de cada um dos mesmos (leitura/visualização dos materiais 

disponibilizados e avaliação de competências adquiridas em cada módulo) sendo a respetiva frequência 

com sucesso certificada a final pelo Conselho da Europa.  

 

O curso contará como uma sessão de abertura digitalmente veiculada aos participantes em 

tempo real, durante a qual serão explicitados pelos tutores nacionais os objetivos, instrumentos e 

materiais disponibilizados no curso, sendo ministrado em permanente contacto dos tutores com os 

participantes através de um fórum digital interativo de discussão e, ainda, de um fórum de notícias 

através do qual será mantida a atualização da informação institucional atinente ao progresso e 

desenvolvimento do curso. 

 

Tutores: Susana Figueiredo e Valter Batista (Magistrados e Docentes do CEJ) 
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 Apresentação Curso HELP sobre Justiça Amiga das Crianças   

A realidade atual mostra-nos que as crianças entram em contacto com o sistema de justiça de 

diferentes maneiras, seja no âmbito dos processos tutelares cíveis (regulações das responsabilidades 

parentais e questões conexas), seja no âmbito da justiça administrativa (questões de nacionalidade, 

imigração ou asilo), seja no domínio da justiça penal (como vítimas, testemunhas ou autores de crimes). 

Estando o sistema de justiça especialmente pensado para os adultos, os seus trâmites, a 

linguagem utilizada e os próprios rituais que o caracterizam apresentam-se à criança que ali se vê 

enredada como algo intangível, intimidante e dificilmente compreensível. 

Assim, torna-se premente garantir que tanto o acesso à justiça como o próprio processo judicial 

são efetivamente amigos das crianças, o que implica uma formação especial dos profissionais aqui 

envolvidos. 

 

Respondendo a este objetivo, o curso “Justiça amiga das crianças”, que é desenvolvido de forma 

interativa, inclui diversos exercícios práticos orientados para a aquisição dos conhecimentos, 

competências e valores necessários a dotar os operadores judiciários de um conhecimento abrangente 

da CEDH e da jurisprudência produzida neste domínio pelo TEDH, bem como de outras normas 

europeias relevantes na matéria relativa à justiça amiga das crianças. 

 

Este curso foi desenvolvido pelo Programa HELP (“European Programme for Human Rights 

Education for Legal Professionals”) do Conselho da Europa, que certificará a sua frequência e conclusão 

com aproveitamento. 

 

Tutores: Chandra Gracias e Pedro Figueiredo (Magistrados e Docentes do CEJ) 

 

 

 Apresentação do Curso HELP sobre Proteção de Dados e Direito à Privacidade    

 

O curso HELP sobre Proteção de Dados e Direito à Privacidade pretende providenciar, em modo 

interativo e sistematizado, informação base sobre o quadro legal aplicável (quer ao nível do Conselho da 

Europa e da União Europeia, quer ao nível nacional) e a jurisprudência existente (do Tribunal Europeu 

dos Direitos Humanos, do Tribunal de Justiça da União Europeia e dos Tribunais nacionais), sem deixar 

de atender aos contributos da Doutrina. 

 

No curso, serão abordados vários tópicos de elevado relevo atual, entre os quais: os dados de 

saúde; o papel dos media; o desenvolvimento das novas tecnologias e o direito à privacidade (GPS, 

drones, sistemas de videovigilância, etc.); a comunicação digital e o marketing; e a vigilância no local de 

trabalho.  

 

Será também dada atenção aos mecanismos de fiscalização e sanção das infrações cometidas 

nesta matéria, bem como aos remédios ao dispor dos lesados 

 

Tutora: Patrícia Costa (Magistrada e Docente do CEJ) 
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Código e Tema da Ação de Formação 
Contínua 

 Obs. J urisdição 

E1 Curso HELP  –  violência doméstica  

 
 
2  dez de 
2020 

Com avaliação 
J uízes/as (10) e 
Magistrados/as do Ministério 
P úblico (10) em funções em 
J uízos criminais e DIAP s 
(com preferência para os 
colocados nas SE IVD) 

 
 
 
      P enal 

E2 Recuperação de ativos  fev 2021 
Com sessão presencial final 
obrigatória em data a definir 

 
     P enal 

E3 P rova digital e cibercrime  maio de 
2021 

 
 

Com avaliação 
 
 

 
 
     P enal 

 
E4 

Curso HELP  sobre J ustiça Amiga 
das Crianças   
 

Data a 
designar 

sessão presencial final 
obrigatória em data a definir 

 
Família e Crianças 

 
 
 

E5 

 
 
Curso HELP  sobre P roteção de 
Dados e Direito à P rivacidade    
 
 

Data a 
designar 

J uízes/as (10 dos Tribunais 
Comuns, 10 dos Tribunais 
Administrativos e F iscais) e 
Magistrados/as do Ministério 
P úblico (10) sessão 
presencial final obrigatória 
em data a definir 

 
 
 
      TAF /C IVIL 

 

 

8.6 Ações de Formação Contínua Tipo S –  Tribunais 
superiores 

Correspondendo a solicitação do Conselho Superior da Magistratura, e em sintonia com igual 

propósito do Centro de Estudos Judiciários, serão organizadas ações de formação, a que se 

convencionou hamar de Tipo S, destinadas a magistrados judiciais e do Ministério Público em exercício 

de funções nos tribunais superiores, em particular dirigidas aos tribunais de Relação, sobre temas de 

particular relevância, quer pela atualidade quer pela pertinência. 

 

Código e Tema da Ação de Formação Contínua Obs. 

S1 
Temas de Direito E uropeu (Reenvio; Direito da União) –  
Lisboa e P orto 

Datas a indicar posteriormente em 
articulação com os P residentes 
dos Tribunais de Relação. 

S2 
Temas de Direito C ivil (Arbitragem, Decisão Sumária, 
Regime Geral Tutelar C ível) - Lisboa e P orto 

S3 
Temas de Direito P enal (Cooperação J udiciária, Decisões 
Sumárias, Vícios, Especificidades dos recursos em 
matéria contraordenacional) –  Lisboa e P orto 

 
S4 

 
A arbitragem no direito administrativo 

Data a designar em acordo com o 
P residente do Tribunal Central 
Administrativo Sul 
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8.7 Ações de Formação Especiais 

 
1 - Violência doméstica e de género 

 

A formação contínua tem assumido um modelo de ações com um máximo de quatro dias que, 

muitas vezes não permite um aprofundamento das matérias.  

Em articulação com os Conselhos Superiores e, em concreto, com o CSM, na sequência da 

participação em vários Grupos de Trabalho com vista a lograr a cada vez maior qualificação das 

magistraturas em matéria de Violência Doméstica e de Género (visando, mais do que um acréscimo do 

conhecimento das normas substantivas e processuais, uma especial sensibilização e conhecimento do 

conteúdo dos conceitos, suas causas, manifestações e consequências), realizar-se-á uma ação de 

formação que procurará proporcionar um conhecimento amplo e multidisciplinar sobre a temática, de 

forma a melhor habilitar as magistraturas a identificar situações dessa natureza, conhecer as suas 

formas de exteriorização e lidar com os diferentes intervenientes, nos seus diferentes aspetos civis e 

criminais.  

O curso desenvolver-se-á em diversos módulos, onde serão abordados, mas não apenas estes 

temas: a caracterização dos conceitos e especificação das suas manifestações, os instrumentos 

internacionais de âmbito universal e regional relevantes, a dimensão constitucional, a par de 

abordagens essenciais de conhecimentos básicos de Psicologia, Sexologia e Medicina Legal sobre a 

caracterização psicossomática e perfil psicológico do agressor e da vítima, além de aspetos substantivos 

do enquadramento jurídico-penal dos crimes sexuais e de violência doméstica, bem como dos crimes de 

perseguição (“stalking”), mutilação genital feminina e assédio sexual (face ao disposto na Convenção de 

Istambul), além das peculiaridades da produção, apreciação e valoração da prova em matéria de 

violência de género e violência doméstica.  

DATA DE REALIZAÇÃO – A anunciar até final de 2020 

DESTINATÁRIOS: 

- Juízes/as e Magistrados/as do Ministério Público em funções em juízos com competência penal 

e de família 

- Coordenadores/as de Penal e de Família (seleção feita pelo CSM e pelo CSMP) 

- 90 (limite máximo) 

- 23 Coordenadores/as indicados/as pelo CSM 

- 23 Coordenadores/as indicados/as pelo CSMP 

- 20 Juízes/as (não poderá haver mais de 15 magistrados/as de qualquer das jurisdições – penal 

ou família) 

- 20 MPs (não poderá haver mais de 15 magistrados/as de qualquer das jurisdições – penal ou 

família) 

FORMA DE REALIZAÇÃO: 

- on line 

- pré-gravação (sem interação) 
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Cada módulo tem pré-gravações e no final faz-se uma sessão on line com convidados/as 

(gravados ou não) 

- Conferência inaugural de apresentação 

- Conferência final de módulo 

- Conferência de encerramento 

OBJETIVOS: 

Esta ação de formação tem como objetivo uma qualificação em matéria de Violência Doméstica e 

de Género e visa, mais do que um acréscimo do conhecimento das normas substantivas e processuais 

relativas à temática, uma especial sensibilização e conhecimento do conteúdo dos conceitos, suas 

causas, manifestações e consequências. 

A ação procurará proporcionar um conhecimento amplo e multidisciplinar sobre a temática, de 

forma a melhor habilitar as Magistraturas a identificar situações dessa natureza, conhecer as suas 

formas de exteriorização e lidar com os diferentes intervenientes, nos seus diferentes aspetos civis e 

criminais. 

MÓDULOS 

I - O que é a Violência de Género? O que é a Violência Doméstica? 

Caracterização dos conceitos e especificação das suas manifestações: violência física, violência 

psicológica, violência sexual, violência económica. 

A importância da Linguagem inclusiva 

História  

Sociologia  

Antropologia  

Linguística  

Duração: pelo menos um mês 

II - Os Instrumentos Internacionais e Regionais (Europa), a que está vinculado o Estado Português 

sobre Igualdade e Não Discriminação em matéria de Género e Violência - uma perspetiva de Direito 

Internacional Público. 

Sistema das Nações Unidas  

Sistema Europeu 

Conselho da Europa  

União Europeia  

Duração – duas semanas + Conferência 
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III - O princípio constitucional da Igualdade como princípio estruturante da ordem jurídica interna 

– uma perspetiva de Direito Constitucional. 

Duração – uma semana, só com Bibliografia sumária e Conferência 

IV - Conhecimentos básicos de Psicologia, Sexologia e Medicina Legal sobre a caracterização 

psico-somática e perfil psicológico do agressor e da vítima, bem como manifestações e consequências 

da inflição de Violência de Género e Violência Doméstica - stress post-traumático, síndrome de 

mulheres maltratadas – uma abordagem da Psicologia, da Sexologia e da Medicina Legal. 

Psicologia 

Sexologia 

V - Aspetos substantivos do enquadramento jurídico-penal dos crimes de sexuais e do crime de 

violência doméstica, e dos crimes de perseguição (“stalking”), mutilação genital feminina e assédio 

sexual, face ao disposto na Convenção de Istambul – uma perspectiva de Direito Penal. 

VI - Peculiaridades da produção, apreciação e valoração da prova em matéria de Violência de 

Género e Violência Doméstica – uma abordagem da Psicologia e do Direito Probatório. 

VII - O exercício das responsabilidades parentais em situações Violência de Género e Violência 

Doméstica – uma abordagem da Psicologia e do Direito da Família.

VIII - Protocolos de atuação com outros serviços do Estado e da Sociedade Civil – a avaliação de 

risco, os planos de segurança, a teleassistência, o atendimento e encaminhamento de vítimas, a 

Segurança Social – uma abordagem da Psicologia, do Direito da Segurança Social e das ONGs 

especializadas. 

 

2 - Tecnologias de Informação e comunicação e sociedade digital  

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, publicada no Diário da República n.º 78/2020, 

1ª Série, de 21 de abril de 2020, elege a transição digital um dos instrumentos essenciais da estratégia 

de desenvolvimento do País, e a construção de uma sociedade digital é identificada como uma 

oportunidade para reinventar o funcionamento e organização do Estado, orientando-o mais para o 

cidadão.  

O desenvolvimento tecnológico influencia significativamente o direito, e este constitui-se em 

elemento regulador do seu desenvolvimento, donde decorre que é imperioso os aplicadores do direito 

conhecerem, compreenderem e, de algum modo, estarem familiarizados com os conceitos tecnológicos 

pressupostos na atual legislação.  

É fundamental que sejam fomentados esforços no sentido do reforço de competências neste 

domínio, superando lacunas que o sistema de ensino do direito contempla, apetrechando os 

magistrados com ferramentas essenciais ao exercício das suas funções.  

O manuseio e compreensão de conceitos como cloud computing, darknet, bitcoins, Litecoin, a 

XRP, a Therer, a Ether botnets, encriptação, P2P, blockchain, clearwell, etc. são indispensáveis, 

nomeadamente, para responder a necessidades de investigação e julgamento de crimes cometidos 

através de meios tecnológicos.  

O curso, resultado do trabalho desenvolvido dentro do Conselho Superior da Magistratura, 

decorrerá de forma gradativa e sequencial permitindo a capacitação permanente e de proximidade de 
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magistrados/as, garantindo a sua adaptação constante, fazendo a ponte entre os conceitos tecnológicos 

e o direito a aplicar.    

O Curso estruturar-se-á em fases evolutivas, capacitando os/as magistrados/as, em cada uma 

delas, com os conhecimentos necessários para apreensão dos conceitos a ministrar na fase seguinte.  

A ausência de formação nestes domínios colocará, a curto e médio prazo, sérios problemas de 

adequação das decisões judiciais à realidade, pelo que este curso esboça uma formação interativa e 

contínua, dirigida - à prática judiciária e aos concretos frequentadores da formação -, estruturada e a 

longo prazo, tendo em vista a construção do modelo de justiça digital do futuro. 

Assim, a formação em tecnologias da informação e comunicação passará a contar com 4 (quatro) 

fases:      

1- Fase inicial: Nesta fase os formandos deverão adquirir e aprofundar o seu conhecimento na 

utilização das ferramentas básicas de trabalho do Windows: Word, Excel, PDF, ferramentas de 

OCR, mas aplicada à tramitação processual.  

Esta fase inicial terá como principal objetivo a sua habituação às ferramentas e perceção das 

utilidades das mesmas, reforçando a sua recetividade a esta nova realidade.  

Nesta fase, o plano formativo assentará, essencialmente na apresentação das plataformas 

informáticas de suporte à atividade dos Tribunais, com a utilização das ferramentas de trabalho 

do Windows em ambiente das plataformas (ambiente real), com casos práticos.  

A ideia fundamental é a associação da utilização das TIC a ganhos de tempo e eficácia, bem 

como a perceção, por parte dos utilizadores, de uma melhor gestão do seu tempo de trabalho.  

1.2- Destinatários: juízes/as e magistrados/as do Ministério Público; auditores/as de Justiça. 

Serão criados dois grupos: 

  1 - No primeiro serão incluídos/as magistrados/as em exercício de funções, da 1.ª Instância e dos 

Tribunais Superiores 

a) Para a formação nos Tribunais Superiores, será constituído apenas um sub-grupo, com 

formação a cargo de Juiz/a Desembargador/a em efetividade de funções na Relação e sem 

distinção de áreas processuais;  

b) Para a formação nos Tribunais de Primeira Instância, serão constituídos quatro subgrupos 

pelas seguintes áreas:  

1- Jurisdição Criminal lato sensu, englobando as Centrais e Locais Crime, a Pequena 

Instância Criminal, os Tribunais de Instrução Criminal, os TEPs, e o TCRS, com juízes/as 

formadores/as em efetividade de funções nos Tribunais, consoante o número de 

destinatários/as a exercer funções nestas áreas e que se inscrevam na formação, 

atenta a periodicidade adequada das sessões.  

2- Jurisdição Cível lato sensu, englobando Central e Local Cíveis, Comércio, Execuções e 

TPI, com juízes/as formadores/as em efetividade de funções nos Tribunais, sendo 

um/a deles/as do Comércio.  

3- Jurisdição Laboral, com um/a formador/a da área, em efetividade de funções nos 

Tribunais.  

4- Jurisdição de Família e Menores, com um/a formador/a da área, em efectividade de 

funções nos Tribunais.  
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 2 - No segundo grupo, destinado apenas à fase inicial da formação, serão incluídos, a cada ano, 

os/as auditores/as de Justiça de 1.º Ciclo, conjugadamente com a calendarização da formação nas áreas 

nucleares de Direito, e aproximada do final do ciclo de formação (esta fase inicial, será mais 

aprofundada ao nível do uso das aplicações e mais genérica, sem as particularidades de cada jurisdição). 

Modo de execução: Uso de plataformas de comunicação eletrónica remota em modo interativo, com 

número de participantes não superior a 25 por sessão.  

Duração: entre 6 e 9 meses  

Periodicidade das sessões:  

  - Para o primeiro grupo: semanais ou quinzenais, consoante o número total de magistrados/as a 

exercer funções em cada uma das áreas pelas quais foram criados os sub-grupos.  

  - Para o segundo grupo: a definir.  

As sessões podem ser organizadas por Comarca, sendo que nas Comarcas de grande dimensão poderão 

ser calendarizadas várias sessões e nas Comarcas de pequena dimensão pode haver agregação de 

Comarcas, consoante o universo de cada jurisdição.  

*Fase inicial 

A fase inicial, à partida, só acontecerá uma vez, para magistrados/as em exercício de funções, com a 

implementação deste modelo, pelo que a periodicidade das sessões está ponderada apenas para o ano 

de lançamento desta fase.  

A mesma fase estará sempre compreendida na formação inicial.         

A primeira fase será implementada já no âmbito do Plano de Formação 2020-2021, sendo as restantes 

a partir dele. 

As inscrições para esta formação especial, decorrerão de imediato, sendo certo que o seu início terá 

lugar no 1º semestre de 2021. 

Só após conhecimento de todos os inscritos/as e da sua localização geográfica será possível proceder 

à concreta organização e calendarização da fase. 

* 2ª Fase  

Esta destina-se à aquisição de conhecimento sobre as alterações às plataformas informáticas, sob 

gestão do Ministério da Justiça, e conhecimento aprofundado sobre as mesmas para facilitar a 

adaptação do quadro formativo aos/às demais magistrados/as.  

Para o efeito, devem ser organizadas e realizadas sessões de formação para os/as Juízes/as

formadores/as com o IGFEJ, com moderação dos CSMs.  

Destinatários: Os mesmos da fase inicial, com exceção do segundo grupo.  

Objetivo: reforço da capacitação no uso das ferramentas informáticas aplicadas a cada jurisdição, com a 

aprendizagem aprofundada das plataformas informáticas de utilização frequente por cada 

magistrado/a.

Modo de execução: Uso de plataformas de comunicação electrónica remota em modo interativo, com

número de participantes não superior a 25 por sessão.  
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Duração: Entre 6 e 9 meses  

Periodicidade das sessões: semanais ou quinzenais, consoante o número total de magistrados/as a 

exercer funções em cada uma das áreas pelas quais foram criados os sub-grupos. 

*3ª Fase 

Destinatários: Os mesmos da fase inicial, com exceção do segundo grupo.  

Objetivo - Compreensão do trabalho desenvolvido pelo Juiz no mundo digital:                 

1- Aprendizagem das virtualidades do uso das plataformas digitais em termos de 

eficiência.                  

2- O espaço do Direito na Cloud                  

3- A arquitetura da internet e dos sistemas Cloud                 

4- Os protocolos de comunicação remota, e a segurança das ligações e comunicações. Tendo 

em vista o objetivo definido para esta fase, será necessária formação (dirigida aos 

Formadores) a prestar pelo IGFEJ, pela Unidade de Cibercrime da Polícia Judiciária, pelo 

Centro Nacional de Cibersegurança, e pela ANACOM.            

5- Modo de execução: Uso de plataformas de comunicação eletrónica remota em modo 

interativo, com número de participantes não superior a 25 por sessão.           

Duração: Entre 6 e 9 meses          

Periodicidade das sessões: semanais ou quinzenais, consoante o número total de magistrados/as a 

exercer funções em cada uma das áreas pelas quais foram criados os sub-grupos.        

*  4ª Fase           

Destinatários: Os mesmos da fase inicial, com exceção do segundo grupo.               

Objetivo: Apreensão dos conceitos tecnológicos e o seu reflexo no Direito.  

Escolha, em cada área do Direito de um conjunto de conceitos tecnológicos com especiais reflexos em 

tal área e compreensão dos reflexos dos mesmos na jurisdição em causa.  

Tendo em conta o objetivo desta fase, será necessária formação a prestar por Universidades, 

Organismos Oficiais Certificados e Entidades de Regulação e Supervisão, podendo ser ponderada a 

celebração de protocolos para este efeito.  

Modo de execução: Formação em ambiente real, com número de participantes não superior a 70 por 

sessão.  

Duração: Entre 4 e 6 meses  

Periodicidade das sessões: Duas por ano.  
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3 – Violência Doméstica - Comarcas 

Em articulação com as 23 Comarcas e dando corpo ao Plano Anual de Formação Conjunta em 

matéria de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, na decorrência da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 139/2019, de 19 de agosto, serão organizadas várias ações de formação que 

integrarão magistrados/as judiciais e do Ministério Público, membros de órgãos de polícia criminal, 

representantes entidades e organizações localmente relevantes (segurança social, reinserção social, 

ONGs, etc.), em formato workshop, nas quais, sem prejuízo de uma intervenção de enquadramento e 

uniformização, se discutirão e resolverão casos práticos (vertente de case study), de acordo com as 

especificidades de cada uma das Comarcas, de forma a consciencializar a necessidade de uma 

operacionalização eficiente dos meios, com vista a uma capacidade de resposta adequada e atempada. 

Previstas para o 1º Semestre de 2021. 
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Mês Dia (s) Tipologia Tema da AFC Jurisdição

20 A1 Direito Internacional da Família Família e Crianças

27 A2 Lei Tutelar Educativa – Crianças em Conflito com a Lei e a sua Educação para o Direito Família e Crianças

27 A3 Tribunais Judiciais e Julgados de Paz: em diálogo Civil

30 A4 Direito Europeu do Trabalho Trabalho e Empresa

2 E1 HELP – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Penal

4, 11 e 18 D1 Workshop Títulos de crédito Civil

9 e 10 B9 Seminário de Direito Comercial (parceria CEJ/ Revista de Direito Comercial) Civil

10, 11, 17 e 
18

B1 Temas de Cooperação Judiciária em Matéria Penal Penal

16 A5 Ambiente e Proteção de Habitats Outras

11  e 18 B2 Promoção e Proteção – A Criança em situação de Perigo Família e Crianças

Mês Dia (s) Tipologia Tema da AFC Jurisdição

7 e 8 B3
Jurisdição Civil e Comercial face à pandemia – questões e decisões no quotidiano dos TribunaisPonto de situação 
em Janeiro de 2021

Civil

14 e 15 A6 Criminalidade Económico-financeira Penal

18 A7 Inteligência Artificial ao… “serviço” da Justiça? Outras

22 C1 Temas de Direito da Familía e das Crianças Família e Crianças

25 A8 Ética e Deontologia – Direito Disciplinar Outras

28 e 29 B4 Conferência com a OIT/Lisboa Trabalho e Empresa

29 A9 Violência Doméstica e Mutilação Genital Feminina Penal

4 e 5 A10 Negócios, contratos e Direito da Insolvência Civil

5 A11 Crimes de ódio, redes sociais e liberdade de expressão Penal

12 e 26 C1 Temas de Direito da Familía e das Crianças Família e Crianças

18 A12 Julgar com Perspetiva de Género – constitucionalidade na construção da igualdade Outras

19 A13 Tráfico de Seres Humanos Penal

FEV* E2 RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS Penal

1 e 2 A14 O maior acompanhado na prática judiciária Civil

3 e 17 C2 Temas de Direito Administrativo TAF

5 A15 Proteção da Vítima Penal

5 e 19 B10 Jurisprudência TJUE fiscalidade indirecta (5 de março) – Fiscalidade direta (19 de março) TAF

5, 12, 19 D2 Workshop Títulos de crédito Civil

12 C1 Temas de Direito da Familía e das Crianças Família e Crianças

15 A16 Direito dos Animais Outras

19 A17 Direito Penitenciário e Jurisprudência do TEDH em matéria de execução de penas Penal

Ano de 2021

Ano de 2020

N
ov

em
br

o
D

ez
em

br
o

ja
ne

iro
fe

ve
re

iro
m

ar
ço
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IX. Ações de Formação Contínua –  Cronograma

do Plano de 2020-2021
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22 A18 Psicologia e Justiça (em parceria com a Ordem dos Psicólogos)  Outras

26 A19 Contraordenações Laborais e de Segurança Social Trabalho e Empresa

7 e 21 C2 Temas de Direito Administrativo TAF

9 A20 Direito e jurisprudência fiscal internacional e europeia TAF

12 A21 Multiculturalidade e Direito Outras

23 A22 Direito e contencioso aduaneiro TAF

26 A23 Julgar em Ditadura – Julgar em Democracia Outras

30 A24 Direito Substantivo do Trabalho Trabalho e Empresa

5 e 19 C2 Temas de Direito Administrativo TAF

7 e 21 C3 Temas de Direito Tributário TAF

maio* E3 PROVA DIGITAL E CIBERCRIME Penal

14 A25 Direito Processual do Trabalho Trabalho e Empresa

20 e 21 B5 Direito das Sucessões e Novo Regime do Inventário – Algumas questões práticas Civil

maio* D3 Cooperação Judiciária Civil em Matéria Civil e Comercial (parceria CEJ/ Ponto de Contacto da RJE/CSM) Civil

2 e 16 B6 Contratação Pública TAF

4 e 18 C3 Temas de Direito Tributário TAF

18 A26 Jurisprudência constitucional recente em matéria cível, comercial e processual civil Civil

25 A27 Álcool e Justiça Outras

28 A28 Humor, Direito e Liberdade de Expressão Outras

28 A29 Contratos de trabalho com regime especial Trabalho e Empresa

Outras

Outras

Outras

se
te

m
br

o

setembro* D4 Cooperação Judiciária Civil em Matéria Civil e Comercial (parceria CEJ/ Ponto de Contacto da RJE/CSM) Civil

O
ut

ub
ro

7 e 8 B7 Seminário de Direito da Responsabilidade Civil (parceria CEJ/ Revista de Direito da Responsabilidade) Civil

Data a 
anunciar

A30 Aspetos práticos do processo de reenvio prejudicial no Tribunal de Justiça da União Europeia Outras

Data a 
anunciar

A31 Jurisprudência Constitucional – Penal (meio dia) Penal

Data a 
anunciar

A32 Jurisprudência Constitucional – Administrativo (meio dia) TAF

Data a 
anunciar

A33 Jurisprudência Constitucional – Administrativo (meio dia) TAF

Data a 
anunciar

B8 Curso Breve de Inglês Jurídico Outras

Ju
lh

o
ab

ril
m

ai
o

Ju
nh

o
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Data a 
anunciar

D5 Falar de justiça fiscal: principais temas e questões TAF

Data a 
anunciar

E5 Curso HELP sobre Proteção de Dados e Direito à Privacidade  CIVIL/TAF

Data a 
anunciar

E4 Curso HELP sobre Justiça Amiga das Crianças  Família e Crianças

Data a 
anunciar

S1 Temas de Direito Europeu (Reenvio; Direito da União) – Lisboa e Porto Outras

Data a 
anunciar

S2 Temas de Direito Civil (Arbitragem, Decisão Sumária, Regime Geral Tutelar Cível) - Lisboa e Porto Civil

Data a 
anunciar

S3
Temas de Direito Penal (Cooperação Judiciária, Decisões Sumárias, Vícios, Especificidades dos recursos em 
matéria contraordenacional) – Lisboa e Porto

Penal

Data a 
anunciar

S4 A arbitragem no direito administrativo TAF

*data a designar no mês em que está inserida

Centro de Estudos Judiciários 
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X. Ações de Formação por Jurisdição 
 

10.1 Tribunais Administrativos e Fiscais 

 

Código e Tema da Ação de Formação 
Contínua 

DATA Objetivos Destinatários 

C2 Temas de Direito 
Administrativo  
 

3 e 17 de março;7 e 
21 de abril; 5 e 19 
de maio de 2021 
(cada sessão da 
ação de formação a 
realizar em meio 
dia)) 

Analisar e discutir as questões, 
substantivas e processuais, do 
direito administrativo, nacional, 
europeu e internacional, ainda em 
face das alterações legislativas 
mais recentes ao nível do 
procedimento, do processo 
administrativo e da organização e 
funcionamento dos tribunais 
administrativos. Discutir a analisar 
questões respeitantes à 
responsabilidade civil 
extracontratual do Estado e 
demais entes públicos, aos 
regulamentos administrativos e 
sua impugnação.. 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da 
área forense. 

B6 Contratação Pública 2 e 16 de junho de 
2021 (ação de 
formação a realizar 
em meio dia) 

P romover a análise e o debate de 
algumas das questões com que os 
tribunais administrativos têm vindo 
a ser confrontados quer no 
domínio da formação quer no 
domínio da interpretação, validade 
e execução dos contratos 
públicos, designadamente em face 
das recentes alterações ao Código 
dos Contratos P úblicos 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da 
área forense. 

S4 Arbitragem Administrativa Data a designar em 
acordo com o 
presidente do 
Tribunal Central 
Administrativo Sul 

A definir aquando da elaboração 
do programa 

J uízes/as  
Desembargadores 

B10 J urisprudência TJ UE 
fiscalidade indirecta (5 de 
março) –  Fiscalidade direta (19 
de março) 

5  e19 de março de 
2021 

P romover a reflexão e discussão 
sobre casos relevantes e recentes 
no âmbito da fiscalidade indireta 
que tenham sido decididos pelo 
TJ UE  

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico  

A20 Direito e jurisprudência fiscal 
internacional e europeia 
 
 
 

9 de abril de 2021 P romover a reflexão e a 
sedimentação de conhecimentos 
relativamente à jurisprudência 
recente do TJ UE  com impacto no 
sistema fiscal português e a 
análise de aspetos atuais do 
direito fiscal internacional. 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da  
área forense 

 
A22 

 

 
Direito e contencioso 
aduaneiro              
 
 
 
 

 
23 de abril de 2021 

 
 A definir aquando da elaboração 
do programa   

 
J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da  
área forense 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7 (1ªsessão - A 
tributação dos 
residentes não 
habituais), 21 (2ª 
sessão - O 
apuramento da 

 Analisar e discutir os problemas 
atuais e a jurisprudência recente 
quanto às matérias indicadas, com 
particular enfoque na análise de 
casos de estudo e na ponderação 
das alterações legislativas 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da  
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C3 Temas de direito tributário 
 
 
 
 
 
 

matéria coletável 
através da 
avaliação indirecta) 
de maio e 4 (3ª 
sessão - O novo 
regime dos 
recursos 
jurisdicionais) e 18 
(4ª sessão - 
J urisprudência 
recente do STA em 
matéria de 
contraordenações 
fiscais ) de junho de 
2021 

ocorridas.   área forense 

 
 

D5 

 
 
Falar de justiça fiscal: 
principais temas e questões  

 
Data a designar em 
acordo com os 
juízes dos TAF 

P romover o debate e a 
sedimentação de conhecimentos 
através da realização de sessões 
de formação especificamente 
desenhadas para abordar os 
principais temas e dificuldades 
com que os juízes são 
confrontados nos tribunais onde 
exercem funções 

J uízes/as dos 
Tribunais 
Administrativos e 
F iscais 

 
 
 
 

E5 

 
 
 
 
Curso HELP sobre Proteção de 
Dados e Direito à Privacidade    
 
 
 

 
 
 
 
Data a designar 

 
 
 
Vide 8.5 Ações de Formação 
Contínua Tipo E  –  Cursos on-line 

J uízes/as (10 dos 
Tribunais Comuns, 
10 dos Tribunais 
Administrativos e 
F iscais) e 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
(10) 
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10.2 Tribunais Judiciais 
 

10.2.1 Categoria: Jurisdição Civil, Processual Civil e Comercial 

Código e Tema da Ação de Formação 
Contínua 

DATA Objetivos Destinatários 

A3 Tribunais J udiciais e J ulgados 
de Paz: em diálogo 

27 de 
Novembro de 
2020 ( manhã) 

A definir aquando da elaboração do 
programa   

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da 
área forense. 

D1 Workshop Títulos de crédito 

  4, 11 e 18 de 
Dezembro de 

2020 ( três 
manhãs) 

 

Limite de participantes: 25 
(15MJ  + 10MP)"Sedimentar 
boas práticas na análise de 
títulos de crédito em contexto 
processual - Otimizar a 
familiarização e manuseamento 
de vários tipos de títulos de 
crédito em atenção às 
específicas finalidades do 
processo civil declarativo e 
executivo; 
Identificar questões 
controversas sobre a matéria 
dos títulos de crédito e abordá-
las numa perspectiva prática. 

 
J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
da área dos 
Tribunais da 
Relação de 
Guimarães, P orto e 
Coimbra. 

B3 

J urisdição Civil e Comercial 
face à pandemia –  questões e 
decisões no quotidiano dos 
Tribunais. Ponto de situação 
em J aneiro de 2021 

7 e 8 de janeiro 
de 2021 

(manhãs) 

 
Questões e decisões no 
quotidiano dos Tribunais. P onto 
de situação em J aneiro de 2021 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da 
área forense. 

A10 Negócios, contratos e Direito da 
Insolvência 

4 e 5 de 
Fevereiro de 
2021 (duas 

manhãs) 

 
 
A definir aquando da elaboração do 
programa   

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da  
área forense 

A14 O maior acompanhado na 
prática judiciária 

1 e 2 de Março 
de 2021 (duas 

manhãs) 

 
Balanço da  vigência do regime 
jurídico do maior acompanhado 

 
J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da  
área forense 

D2 Workshop Títulos de crédito 
5, 12 e 19 de 

Março de 2021 
( três manhãs) 

Limite de participantes: 25 (15MJ  
+ 10MP) 
Vide D1 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
da área dos 
Tribunais da 
Relação de Lisboa 
e Évora 

B5 
Direito das Sucessões e Novo 
Regime do Inventário –  
Algumas questões práticas 

20 e 21 de 
Maio de 2021 

(um dia e meio) 

 
A definir aquando da elaboração do 

programa   

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da 

Plano de Formação Contínua 2020-2021                                                                                                   34 



Centro de Estudos Judiciários 

área forense. 

A26  
J urisprudência constitucional 
recente em matéria cível, 
comercial e processual civil 

18 de junho de 
2020

 
 
A definir aquando da elaboração do 
programa   

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da 
área forense. 

D3* 

Worksho _Cooperação 
J udiciária Civil em Matéria Civil 
e Comercial (parceria CEJ / 
Ponto de Contacto da 
RJ E/CSM) 

Maio de 2021 
(duas manhãs) 

Analisar a prática das mais 
relevantes matérias da Cooperação 
J udiciária em Matéria C ivil e 
Comercial face à realidade dos 
tribunais portugueses. 
Descodificar o modus operandi 
próprio dos Regulamentos a que os
Tribunais portugueses recorrem 
com maior frequência, através da 
resolução de hipóteses de trabalho 
elaboradas com base em situações 
reais.  

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
da área Comarca 
de Aveiro 
Limite de 
participantes: 
(presencial –  20 ou 
on line - 10) 

D4* 

Workshop_Cooperação 
J udiciária Civil em Matéria Civil 
e Comercial (parceria CEJ / 
Ponto de Contacto da 
RJ E/CSM) 

Setembro de 
2021 (duas 

manhãs) 

Analisar a prática das mais 
relevantes matérias da Cooperação 
J udiciária em Matéria C ivil e 
Comercial face à realidade dos 
tribunais portugueses. 
Descodificar o modus operandi 
próprio dos Regulamentos a que os
Tribunais portugueses recorrem 
com maior frequência, através da 
resolução de hipóteses de trabalho 
elaboradas com base em situações 
reais. 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
da área da 
Comarca de Beja  
 Limite de 
participantes: 
(presencial –  20 ou 
on line - 10) 

B7 

Seminário de Direito da 
Responsabilidade Civil 
(parceria CEJ / Revista de 
Direito da Responsabilidade)  

7 e 8 de 
Outubro de 
2021 (duas 

manhãs) 

 
 
 
A definir aquando da elaboração do 
programa   

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
outros/as 
profissionais da  
área forense 

S2 

Temas de Direito Civil 
(Arbitragem, Decisão Sumária, 
Regime Geral Tutelar Cível) - 
Lisboa e Porto 

Data a indicar 
posteriormente 
em articulação 

com os 
P residentes 

dos Tribunais 
de Relação. 

 
 
A definir aquando da elaboração do 
programa   

 
Magistrados em 
exercício de 
funções nos 
Tribunais 
Superiores 

 
B9 

 

 
Seminário de Direito Comercial 
(parceria CEJ / Revista de
Direito Comercial) 

 
9 e 10 de 
dezembro 

O curso visa dar a conhecer os 
desafios existentes na nova 
economia digital incidindo, 
nomeadamente, sobre as seguintes 
questões: 
práticas restritivas da concorrência 
nos mercados digitais e em 
especial nas plataformas on line; 
relevo concorrencial dos dados 
nestes mercados; e análise dos 
compromissos, remédios e “private 
enforcement” existentes nestes 
domínios. 

 
J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
outros/as 
profissionais da  
área forense 

E5 

 
Curso HELP sobre Proteção de 
Dados e Direito à Privacidade    
 
 

Data a designar 

 
 
Vide 8.5 Ações de Formação 
Contínua Tipo E  –  Cursos on-line 

J uízes/as (10 dos 
Tribunais Comuns, 
10 dos Tribunais 
Administrativos e 
F iscais) e 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
(10) 
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10.2.2 Categoria: Jurisdição Penal e Processual Penal 

     Código e   tema da Ação de Formação Contínua DATA Objetivos Destinatários 

A6   Criminalidade Económico-financeira 

14 e 15 de 
janeiro de 

2021 
(duas 

manhã) 

Aprofundar o conhecimento do 
direito substantivo e 

processual neste tipo de 
criminalidade através de 
análise jurisprudencial e 

doutrinal - Consolidar posições 
jurídicas sobre a problemática 
crime de fraude na obtenção 

de subsídio ou subvenção 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
e a outros/as 
profissionais da 
área forense 

A9 Violência Doméstica e Mutilação Genital 
Feminina  

29 de janeiro 
de.2021 
(manhã) 

Aprofundar o estudo do crime 
de violência doméstica, 

designadamente quanto: i) à 
densificação das condutas que 
preenchem o tipo de crime e ao 

concurso de crimes que, por 
força delas, se pode 

estabelecer ii) à deteção de 
risco e procedimentos urgentes 
de apoio à vítima Sensibilizar 
para o fenómeno da Mutilação 

Genital Feminina na sua 
vertente sociológica, no sentido 

da sua precoce avaliação de 
risco e sustação, bem como na 

sua perspetiva penal 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense 

 A11 Crimes de ódio, redes sociais e liberdade 
de expressão  

05 de 
fevereiro de 

2021 
(manhã) 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense

A13 Tráfico de Seres Humanos 
19 de 

fevereiro de 
2021 

Contextualizar juridicamente 
o fenómeno ao nível do 
Direito Internacional - 

Aprofundar a análise de 
situações de risco de modo 
a facilitar uma compreensão 
multidisciplinar do tráfico de 

seres humanos - 
Aprofundar o conhecimento 

do crime de tráfico de 
órgãos na sua vertente 

substantiva 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A15  Proteção da Vítima 
05 de março 

de 2021 
(manhã) 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A17 
 
Direito Penitenciário e J urisprudência do 
TEDH em matéria de execução de penas  

19 de março 
de 2021 
(manhã) 

Aprofundar o conhecimento 
de aspetos substantivos e 

processuais das matérias em 
causa, através de análise 

jurisprudencial e doutrinal. 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense 

B1 Temas de Cooperação J udiciária em 
Matéria Penal  

10, 11, 17 e 
18 de 

dezembro de 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
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2020 (quatro 
manhãs) 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A31 
 
J urisprudência Constitucional –  Penal 
 

Data a 
designar 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense

 
E1 

 
  Curso HELP –  violência doméstica 

início em 2 
de dezembro 

de 2020 

Vide 8.5 Ações de 
Formação Contínua Tipo E  

–  Cursos on-line 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense

E2  Recuperação de ativos 
início em 

fevereiro de 
2021 

Capacitar, em termos teóricos e 
práticos, os magistrados, que 
devem ficar a dominar com 
profundidade e segurança os 
diferentes 
sistemas/fundamentos de 
perda de bens e a sua 
compatibilidade com a CRP  e a 
CEDH, designadamente - a 
perda clássica/comum de 
instrumentos, produtos e 
vantagens do crime (diretas; 
indiretas; sucedâneos das 
vantagens diretas; 
recompensas; perda pelo valor) 
e perda alargada); - as 
metodologias da investigação 
financeira ou patrimonial, as 
garantias processuais da perda 
clássica e da perda alargada, 
as boas práticas processuais 
(da investigação financeira ou 
patrimonial à aplicação das 
garantias processuais, da 
acusação à sentença; à 
execução), os quadros legais e 
práticos da cooperação interna 
e internacional e as funções do 
Gabinete de Recuperação de 
Ativos e do Gabinete de 
Administração de Bens

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense 

E3 Prova digital e cibercrime 
início em 
maio de 

2021 

Aprofundar conhecimentos 
técnicos e práticos sobre os 

crimes estritamente 
informáticos e outros crimes 

com eles conexos, bem como 
sobre os regimes de 

preservação e produção de 
prova digital, incluindo a análise 

do direito nacional e 
internacional, bem como de 
jurisprudência relevante, de 

molde a extrair boas práticas 
judiciárias. 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 

e a outros/as 
profissionais da 

área forense 
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10.2.3 Categoria: Jurisdição de Família e Crianças 

Código e Tema da Ação de Formação Contínua DATA Objetivos Destinatários 
A1 Direito Internacional da Família 

 
 
 

20 de novembro 
de 2020 
(manhã) 

Análise e aplicação dos 
instrumentos internacionais na 
área do Direito da Família e das 
Crianças: Regulação do 
exercício das responsabilidades 
parentais; Deslocação/retenção 
ilícita de crianças  

J uízes/as, 
Magistrados/as 
do Ministério 
P úblico e a 
outros/as 
profissionais da 
área forense. 

A2 Lei Tutelar Educativa –  Crianças em 
Conflito com a Lei e a sua Educação 
para o Direito 

27 de novembro 
de 2020 
(manhã) 

Refletir sobre as situações dos 
jovens em conflito com a lei e a 
fronteira entre a imputabilidade e 
inimputabilidade penal 

J uízes/as, 
Magistrados/as 
do Ministério 
P úblico e a 
outros/as 
profissionais da 
área forense. 

B2 Promoção e Proteção –  A Criança em 
situação de Perigo. 

11 e 18 de 
dezembro de 
2020 

P ensar a criança que, pelos mais 
diversos fatores, se encontra numa 
situação de desproteção e o modo 
como a intervenção judiciária 
protetiva lhe pode restituir a 
plenitude dos seus direitos, definindo 
um projeto de vida adequado, que 
salvaguarde o seu superior 
interesse. 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
e a outros/as 
profissionais da 
área forense. 

C1 Temas do Direito da Família e das 
Criança 

22 de janeiro; 
12 e 26 de  de 
fevereiro e 12 
de março de 
2021 (sessões 
serão durante o 
período da 
manhã) 

Refletir sobre variadas questões 
atuais do direito da família e 
crianças e a sua projeção na 
prática judiciária 
 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
e a outros/as 
profissionais da 
área forense 

E Curso HELP sobre J ustiça Amiga das 
Crianças   

02/11/2020 a 
 
sessão 
presencial final 
obrigatória em 
data a definir 

 
 
 
 
Vide 8.5 Ações de Formação 
Contínua Tipo E  –  Cursos on-
line 

J uízes/as e 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
em funções na 
J urisdição da 
Família e das 
Crianças (pré-
selecionados pelo 
CE J  em função 
dos compromissos 
internacionais 
derivados da data 
de início do Curso 
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10.2.4 Categoria: Jurisdição do Trabalho e da Empresa 

Código e Tema da Ação de Formação Contínua DATA Objetivos Destinatários 
A4 Direito Europeu do Trabalho  

 
 

30 de 
novembro de 
2020( ½ dia) 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
e a outros/as 
profissionais da 
área forense. 

A19 Contraordenações Laborais e de Segurança 
Social 

26 de março de 
2021 (½ dia) 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
e a outros/as 
profissionais da 
área forense 

A24 Direito Substantivo do Trabalho 30 de abril de 
2021 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
e a outros/as 
profissionais da 
área forense 

A25 Direito Processual do Trabalho 14 de maio de 
2021 

A definir aquando da 
elaboração do programa  

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
e a outros/as 
profissionais da 
área forense 

A29 Contratos de trabalho com regime especial 
 
 
 
 
 

28 de junho de 
2021 
( ½ dia) 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
e a outros/as 
profissionais da 
área forense 

B4 Conferência com a OIT/Lisboa 
 
 
 
 
 

28 e 29 de 
janeiro  de 
2021 

A segurança e saúde no 
trabalho e os acidentes de 
trabalho 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico 
e a outros/as 
profissionais da 
área forense 
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10.3 Outras Ações de Formação 

 

Código e tema da Ação de Formação Contínua DATA Objetivos Destinatários 

A5 Ambiente e Proteção de Habitats 
16/12 ou 01/06 

16 de 
dezembro de 

2020 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 
a outros/as 
profissionais da 
área forense 

A7 
Inteligência Artificial ao… “serviço” da 
J ustiça? 
 

18 de janeiro 
de 2021 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A8  Ética e Deontologia –  Direito Disciplinar 
 

25 de janeiro 
de 2021 

Refletir sobre É tica, vida 
pública e media, com 
especial incidência sobre a 
intervenção dos/as 
magistrados/as nas redes 
sociais. 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A12 
J ulgar com Perspetiva de Género –  
constitucionalidade na construção da 
igualdade 

18 de 
fevereiro de 

2021

As questões de género são 
hoje discutidas em todas as 

sociedades. Na área da 
J ustiça e, em concreto na 

decisão judicial, deve ou não 
intervir a “perspetiva de
género”? Igualdade e 

Constitucionalidade resistem 
ao confronto?  

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense

A16 
 
Direito dos Animais 
 

15 de março 
de 2021 

Os animais passaram a 
ocupar um espaço novo na 
nossa ordem jurídica. Na 

área do Direito da Família, na 
do Direito C ivil e na do Direito 
P enal, bem assim como em 
termos filosóficos, esta ação 

procurará, numa vertente 
prática, abrir caminhos às 

respostas que o sistema terá 
de dar à nova realidade. 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A18 
Psicologia e J ustiça (em parceria com a 
Ordem dos Psicólogos)   
 

22 de março 
de 2021 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A21 
 

Multiculturalidade e Direito 
 

12 de abril de 
2021 

Sensibilizar os interveninetes 
judiciários para situações de 

multiculturalidade nos 
Tribunais com vista à sua 
compreensão do ponto de 

vista da diversidade 
sociológica, nos campos da 

linguística e dos costumes, à 
luz dos princípios 
Constitucionais 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A23 J ulgar em Ditadura –  J ulgar em Democracia 26 de abril de 
2021 

A definir aquando da 
elaboração do programa 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense 
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A27 Álcool e J ustiça 25 de junho 
de 2021 

Aumentar a sensibilidade 
e conhecimento dos 

recursos disponíveis por 
parte dos magistrados 

portugueses, no que diz 
respeito aos problemas 
ligados ao álcool e suas 
implicações legais, tendo 
em conta os contextos e o 

ciclo de vida dos 
indivíduos. 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A28 Humor, Direito e Liberdade de Expressão 28 de junho 
de 2021 

Analisar de forma 
abrangente o limite e o 

excesso na perspetiva do 
Direito 

 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense 

A30 
Aspetos práticos do processo de reenvio 
prejudicial no Tribunal de J ustiça da União 
Europeia 

Data a definir 

 Atualizar e aprofundar 
conhecimentos relativos ao 

processo de reenvio prejudicial, 
sensibilizando os formandos para 
o papel essencial deste processo 
na evolução recente do direito da 
União e para o caráter central do 

mesmo no sistema judicial da 
União Europeia;  

. Facultar ferramentas práticas 
que simplifiquem e agilizem a 

apresentação de pedidos 
prejudiciais no Tribunal de 

J ustiça da União Europeia ao 
abrigo do artigo 267.º TFUE  e 

das Recomendações à atenção 
dos órgãos jurisdicionais 

nacionais;  
. Transmitir a experiência 

adquirida no TJ UE  no tratamento 
dos pedidos prejudiciais 

apresentados pelos tribunais 
portugueses, proporcionando 

assim uma visão abrangente e 
distinta do processo de reenvio 

prejudicial. 

J uízes de 1.ª 
instância dos 
tribunais judiciais  
E  dos tribunais 
administrativos e 
fiscais 

B8 
 
Curso Breve de Inglês J urídico 
 

Data a definir 

P ossibilitar aos interessados o 
aperfeiçoamento das suas 

competências no domínio da 
língua inglesa e o 

desenvolvimento das suas 
capacidades de expressão 

escrita e oral, apetrechando-os
com o vocabulário técnico-

jurídico comummente utilizado 
em áreas jurisdicionais, em 

especial nas áreas civil, penal e 
laboral, através da leitura de 

textos jurídicos, de debates e de 
exercícios orais e escritos a 
partir, nomeadamente, da 

simulação de atos 

J uízes/as, 
Magistrados/as do 
Ministério P úblico e 

a outros/as 
profissionais da 

área forense 
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10.5 Formações Internacionais 
 

Formações Internacionais (nomeadamente, ERA / Formação REFJ / Programa de Intercâmbios REFJ). 

O Departamento Internacional do CEJ é ponto de contacto junto de diversas entidades internacionais 

para a tramitação da participação de magistrados portugueses em atividades de cariz internacional, ainda 

que, em regra, estas não sejam diretamente integradas no Plano de Formação Contínua do Centro de Estudos 

Judiciários. 

Todavia e de forma a obstar à ocorrência de incidentes e situações incómodas, é importante voltar a 

sublinhar que, de acordo com as regras regulamentares que se lhes aplicam, os/as juízes/as e magistrados/as 

do Ministério Público tenham em especial consideração que, para poderem participar nestas atividades (nas 

que não fazem parte deste Plano de Formação), necessitam sempre da autorização do respetivo conselho 

(CSM, CSTAF ou CSMP), mesmo que tenham a confirmação da inscrição por parte de qualquer uma das 

entidades perante a qual se inscreveram. 

No que toca ao Programa de Intercâmbios da REFJ, em particular às visitas de estudo, relembra-se que 

o entendimento do CSM e do CSMP, articulado com o CEJ, aponta para que: 

1 – Cada candidato só possa efetuar um máximo de duas candidaturas para o conjunto de visitas 

disponíveis. 

2 – Quaisquer candidaturas adicionais efetuadas por um mesmo magistrado e detetadas pelo CEJ na 

plataforma de validação serão classificadas como “Rejeitadas”. 

No caso  das formações da ERA em que os participantes são contactados diretamente pela Academia 

(através de carta que contém o programa da ação em causa e a ficha de inscrição), o CEJ é alheio ao processo 

de inscrição, mas o magistrado continua a necessitar da autorização do respetivo Conselho. 
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