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ASSUNTO:  

Proc. 2021/UF/0075 
REFJ/EJTN: Programa de Intercâmbios 2021 - candidaturas 
para Visitas de Estudo – 2.º semestre 

 DATA: 02-06-2021 

 

 

 

DIVULGAÇÃO N.º 126/2021 

 

Exmo(a) Senhor(a) 

Juiz(a) Conselheiro(a)  

Juiz(a) Desembargador(a)  

Juiz(a) de Direito 

 

 

 Divulga-se a V.Exa. que se encontram abertas as candidaturas para as Visitas de Estudo da 

REFJ/EJTN, no âmbito do Programa de Intercâmbios para 2021, que terão lugar durante o 2.º semestre 

do ano (entre os meses de setembro e dezembro), com as condições de participação e calendário 

abaixo transcrito. 

 Devido à situação pandémica, o formato das diferentes visitas de estudo carece de 

confirmação.  

 As visitas de estudo online não estão sujeitas às condições de financiamento da EJTN, pelo que 

não há lugar ao pagamento de qualquer despesa. 

  

Destacamos a seguinte informação relativa a cada uma das visitas: 

 

I - Tribunal Europeu dos Direitos Humanos  

II – Tribunal de Justiça de União Europeia  

III - Instituições da UE em Bruxelas  

IV – Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia-FRA  

V – Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado (HCCH) 

VI - EUROJUST 
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I. Visitas de estudo ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (Estrasburgo) - ONLINE 

 Duas visitas de estudo, destinadas a magistrados judiciais, do Ministério Público e docentes do 

CEJ, com duração de dois meios-dias cada (2 manhãs consecutivas), com o seguinte calendário e língua 

de trabalho: 

 

1. 19-20 outubro 2021 – Inglês  

2. 23-24 novembro 2021 – Inglês 

 

II. Visitas ao Tribunal de Justiça da União Europeia (Luxemburgo) - ONLINE 

 Três visitas de estudo, destinadas a magistrados judiciais, do Ministério Público e docentes do 

CEJ, com duração de dois meios-dias cada (2 tardes consecutivas), com o seguinte calendário e língua 

de trabalho: 

 

1. 13-14 setembro 2021 – Inglês  

2. 11-12 outubro 2021 - Francês 

3. 08-09 novembro 2021 – Inglês  

 

III. Visita de estudo às Instituições da UE em Bruxelas (Comissão Europeia, Conselho da União 

Europeia, Parlamento Europeu, Autoridade Europeia para a Protecção de Dados e Organismo Europeu 

de Luta Antifraude) – FORMATO A CONFIRMAR 

 Uma visita de estudo, destinada a magistrados judiciais, do Ministério Público e docentes do CEJ, 

com duração de três dias se o formato for presencial ou dois dias se decorrer online, e com o seguinte 

calendário e língua de trabalho: 

 

 1. 29 novembro-01 dezembro 2021 – Inglês  

 

IV. Visita de estudo à Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia-FRA - ONLINE 

 Uma visita de estudo, destinada a magistrados judiciais, do Ministério Público e docentes do CEJ, 

com duração de um dia e meio e com o seguinte calendário e língua de trabalho: 

 

 1. 04-05 outubro 2021 – Inglês  

 

V. Visita de estudo à Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado (HCCH) – 

FORMATO A CONFIRMAR no momento da selecção de candidatos 

 Uma visita de estudo destinada a juízes de família e menores, magistrados do Ministério Público 

que exerçam funções na área de família e menores e Docentes do CEJ da jurisdição de família e 

menores, com duração de dois dias e com o seguinte calendário e língua de trabalho: 
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 1. 23-24 setembro 2021 – Inglês   

 

VI. Visita de estudo ao EUROJUST - ONLINE 

 Uma visita de estudo destinada exclusivamente a Juízes de Instrução Criminal e magistrados do 

Ministério Público, com duração de um dia e com o seguinte calendário e língua de trabalho:  

 

1. 24 novembro 2021 – Inglês 

 

NOTA: Uma vez que a visita de 2020 foi cancelada, os participantes seleccionados em 2020 terão 

prioridade na selecção. 

 

Processo e formalização de candidaturas: 

 

 

• As candidaturas serão feitas pelos interessados através da aplicação informática online 

localizada no endereço https://exp-platform.ejtn.eu/, tal como já aconteceu para as inscrições 

das visitas do 1.º semestre. 

 

• O prazo para as candidaturas na aplicação informática online termina impreterivelmente:  

� às 17.00H do dia 25 de junho de 2021;  

� a partir desta data a plataforma online ficará indisponível.  

 

• Cada candidato deverá efetuar um máximo de duas candidaturas para o conjunto das (6) 

visitas agora disponíveis.  

 

• Quaisquer candidaturas adicionais efectuadas por um mesmo magistrado e detectadas pelo 

CEJ na plataforma de validação serão classificadas como “Rejeitadas”. 

 

• Cada candidato deverá fazer chegar a este Conselho Superior da Magistratura a confirmação 

da formalização da sua candidatura online, que receberá da REFJ através de correio eletrónico, 

impreterivelmente até ao dia 28 de junho de 2021, quanto às visitas agendadas para 
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setembro e, até ao dia 14 de julho de 2021, quanto às restantes visitas, sob pena destas não 

serem consideradas. 

O prazo limite destina-se a assegurar a elaboração das listas graduadas e, posteriormente, o 

envio destas ao Centro de Estudos Judiciários, para elaboração de uma lista final. 

 

• Salientamos que apenas serão validadas as candidaturas dos magistrados cujos nomes 

constem simultaneamente das listas graduadas elaboradas pelos Conselhos e da plataforma 

de validação.  

 

• Recomenda-se a leitura dos documentos anexos para informação mais detalhada sobre cada 

uma das visitas de estudo. 

 

• A organização das visitas fica integralmente a cargo das instituições de acolhimento. 

 

Relembramos: 

- Nas inscrições diretas ou efetuadas na sequência de divulgação do Conselho Superior da 

Magistratura/Centro de Estudos Judiciários, não exime o Magistrado Judicial de obter, por parte do 

Conselho Superior da Magistratura, a necessária prévia dispensa de serviço após confirmação de 

admissão, para a respetiva participação. 

 - Os magistrados selecionados para a frequência de uma ação que dela desistam ou se vejam 

impedidos de a frequentar, deverão comunicar com a brevidade possível tal desistência ou 

impedimento, simultaneamente ao Conselho Superior da Magistratura e ao Centro de Estudos 

Judiciários, por forma a agilizar a sua substituição. 

  Aplica-se, no mais, o Regulamento de atividades de formação complementar em vigor 

(publicado em 14 de agosto de 2017). 

 

A Juiz Secretária do Conselho Superior da Magistratura, 

 

 

[Ana Cristina Dias Chambel Matias] 

Ana Cristina
Dias Chambel
Matias
Juiz Secretária

Assinado de forma digital por Ana Cristina
Dias Chambel Matias
33dbafb9efaaf02b590e432fbee8b22f7491a049

Dados: 2021.06.02 14:27:00


