
 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

 

 

 

  1 / 3 

    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 

 

 
 

ASSUNTO:  

Proc. 2021/UF/0192 
Formação Internacional - ERA - Training seminars in 
2022 on EU anti-discrimination law and EU gender 
equality law 

 DATA: 20-12-2021 

 
 

 

DIVULGAÇÃO N.º 254/2021 

 

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 inscrições para os seminários da ERA, 

sobre diretivas antidiscriminação e igualdade de género, com as condições de participação e 

calendário abaixo transcrito: 

 

SÉRIE DE SEMINÁRIOS SOBRE A LEI ANTI-DISCRIMINAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA: 

 Esta série de seminários trata das directivas anti-discriminação 2000/78 e 2000/43 da UE 

(abrangendo a discriminação em razão da raça, idade, deficiência, religião e orientação sexual).  

 A participação é particularmente indicada para os juízes do trabalho. 

  

Local, data e regime linguístico 

- Tallinn, 22-23 de setembro de 2022, Inglês/Estónio - Prazo de inscrição: 05 julho 

2022; 

- Trier, 21-23 de novembro de 2022, Inglês/Alemão - Prazo de inscrição: 26 de setembro 

de 2022 (note-se que o programa do evento em Trier inclui uma visita ao CJEU no 

Luxemburgo).  

 

Condições financeiras  

Para todos estes seminários, a ERA pode reembolsar aos participantes até 450 euros de 

despesas de viagem e cobrir diretamente 2 noites de alojamento.  
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Para mais informações sobre esta série: www.era.int/anti-discrimination 

 

SÉRIE DE SEMINÁRIOS SOBRE A LEI DA IGUALDADE DE GÉNERO DA UNIÃO EUROPEIA: 

 

Esta série de seminários é dedicada à lei da UE sobre a igualdade entre mulheres e 

homens.  

A participação é particularmente indicada para os juízes do trabalho. 

  

Local, data e regime linguístico 

- Bucareste, 21-22 de março de 2022, inglês/romeno - Prazo de inscrição: 17 janeiro 

2022; 

- Trier, 13-15 de junho de 2022, Inglês/Francês - Prazo de inscrição: 31 de março 2022 

(note que o programa do evento em Trier inclui uma visita ao CJEU no Luxemburgo); 

- Balatonszemes, 8-9 setembro 2022, Inglês/Húngaro - Prazo de inscrição: 05 julho 

2022. 

 

Condições financeiras  

 

Para todos estes seminários, a ERA pode reembolsar aos participantes até 450 euros de 

despesas de viagem e cobrir diretamente 2 noites de alojamento.  

 

Para mais informações sobre esta série: www.era.int/gender 

 

 As respetivas inscrições deverão ser efetuadas para o email: csm@csm.org.pt , até às 

datas indicadas no calendário apresentado e a nossa referência “2021/UF/0192”. 

 Para efeitos de envio das grelhas graduadas ao Centro de Estudos Judiciários e posterior 

envio à entidade organizadora, neste caso a ERA, para contacto em caso de admissão por parte 

das mesmas, serão utilizados os contactos oficiais (nome, categoria, jurisdição onde exercem 

funções, contacto de email e telefone) disponíveis na área pessoal do Iudex. 

  Tendo em conta que a publicitação em questão corresponderá apenas a parte do plano 

de atividades da ERA para 2022 - que usualmente envolve, no seu conjunto, dezenas de 

ações/seminários de formação ao longo do ano - deve ter-se em conta: 

 - Nas ações de formação/seminários é fixado em 2 (dois) o número máximo de inscrições 

por Magistrado Judicial em exercício de funções, no ano de 2022 e, caso se verifique a admissão 

a essas duas inscrições, apenas é admitida a frequência no corrente ano de 1 (uma) delas (a 
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escolhida pelo juiz, de acordo com a sua preferência ou de acordo com a ordem de inscrição), 

sempre sem prejuízo da observância do demais previsto nos artigos 34.º e 35.º do RAFCM, por 

se afigurar que a presença em mais do que uma formação internacional não se mostra 

compatível com o interesse público na administração da justiça, atento o conflito que decorre 

da ausência, no período de formação de cariz internacional, do não exercício de funções 

judiciais a nível interno, e tendo ainda em conta a necessidade de alargar a participação neste 

tipo de ações de formação ao mais amplo universo de juízes.  

 Quando não haja outros candidatos nas condições referidas, poderá ser autorizada a 

participação em mais do que uma ação de formação. 

 A admissão dos candidatos é da responsabilidade da entidade organizadora ERA. 

Nas Ações de Formação que tenham lugar em 2022, a inscrição direta ou efetuada na 

sequência de divulgação do Conselho Superior da Magistratura / Centro de Estudos Judiciários, 

não exime o Magistrado Judicial de obter a necessária prévia dispensa de serviço, após 

confirmação de admissão, por parte do Conselho Superior da Magistratura, para a respetiva 

participação. 

 Relembramos que 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
42a39347729fbbf5402a99e1c106d98e03f09014
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