
XVI Encontro Anual 

A independência do poder judicial 

Espaço de discussão sobre temas dominantes da atualidade e relevantes para o 
judiciário e, em especial, para a magistratura judicial 

O XVI Encontro Anual do CSM terá lugar no Hotel Hilton Porto Gaia, nos dias 20 e 21 
de outubro de 2022. 

Consulte toda a informação sobre o Encontro aqui 

A inscrição no Encontro, assim como nas refeições pretendidas, é obrigatória. 

Caso pretenda inscrever-se no encontro e na refeição que tem um custo associado 
(almoço do dia 20), deverá seguir os seguintes passos: 

1. Preencher o formulário, assinalando todos os momentos pretendidos;
2. Fazer uma transferência bancária no total do valor correspondente para a conta

PT50 0035 0137 00080520 930 07 (titulada pela Juiz Secretária Dra. Ana
Chambel);

3. Enviar o comprovativo da transferência para eventos@csm.org.pt

Nota:  A inscrição só estará confirmada após o envio do comprovativo e validação
por parte dos nossos serviços.

Depois de preencher o formulário, no final deste documento, deverá gravar o 
documento no seu computador e enviá-lo para o seguinte endereço: 
eventos@csm.org.pt. 

INFORMAÇÃO:
A inscrição no Cruzeiro e almoço no Rio Douro, no dia 21 de outubro, já se encontra 
esgotada, por ter sido atingida a lotação máxima da embarcação. Caso pretenda ficar em 
lista de espera, assinale a sua inscrição também neste momento, no formulário de 
inscrição.

https://www.csm.org.pt/xvi-encontro-anual-do-csm/


INFORMAÇÃO ÚTIL 

No dia do evento, deve fazer-se acompanhar do comprovativo da inscrição, que 
receberá no e-mail indicado no formulário, que  assegura a entrada no mesmo e o acesso 
às refeições pretendidas. 

Os participantes beneficiam de preços especiais nesta unidade hoteleira. Pode efetuar a 
sua reserva aqui 

Todos os coffee-breaks são assegurados pela organização. 

Almoço dia 20 

- Hotel Hilton Porto Gaia
- Tem o custo de €30. Inscrição obrigatória
- Menu:

Brunch com prato quente (a definir)

Jantar dia 20 

- Caves Real Companhia Velha
- Oferecido pela Câmara Municipal do Porto. Inscrição obrigatória
- Menu

(a definir)

Almoço dia 21 

- Cruzeiro no Rio Douro
- Oferecido pelo CSM. Inscrição obrigatória
- Menu*:

Aperitivos
Creme de legumes
Lombo de porco assado
Cheesecake de frutos vermelhos ou fruta
Café
Vinho incluído

*Eventuais restrições alimentares deverão ser informadas no momento da reserva

https://www.hilton.com/en/book/reservation/deeplink/?ctyhocn=OPOGAHI&groupCode=GCSMA&arrivaldate=2022-10-19&departuredate=2022-10-21&cid=OM,WW,HILTONLINK,EN,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT




FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nome
Indique-nos o seu nome completo. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Endereço de e-mail
Este será o endereço usado para lhe enviar a confirmação da sua inscrição. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Representa alguma entidade?
Assinale se representa alguma entidade ou organismo. 

[   ]   Sim 

[   ]   Não 

Se sim, qual?

Indique qual a entidade ou organismo que representa. Caso não represente uma entidade, escreva “Nenhuma”. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Quais os eventos em que pretende inscrever-se?
Assinale todos os eventos em que pretende participar. Se pretender alguma das refeições com custos 

associados, consulte as indicações para o pagamento, na primeira página. 

[   ]   XVI Encontro Anual CSM 

[   ]   Almoço 20 outubro | Hotel Hilton – 30€ 

  Jantar 20 outubro | Caves Real Companhia Velha – Oferecido pela Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia 

[   ]   Lista de Espera - Almoço e Cruzeiro 21 outubro | Rio Douro – Oferecido pelo CSM 

Nota: Depois de preencher o formulário, deverá gravar o documento no seu computador e, depois, 

enviá-lo para o seguinte endereço: eventos@csm.org.pt. 

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) é o responsável pelo tratamento dos dados recolhidos em conformidade com o Regulamento Geral 
de Proteção de Dados Pessoais, designado por RGPD.
Os dados pessoais recolhidos destinam-se exclusivamente à inscrição e participação nos vários momentos do XVI Encontro Anual do CSM, 
sendo conservados pelo tempo necessário à prossecução desta finalidade, designadamente até à emissão dos certificados de participação e 
justificação de falta ao serviço.
Os dados pessoais recolhidos serão tratados exclusivamente pelo CSM e não serão cedidos ou transferidos para qualquer outra entidade. Pode 
exercer os direitos previstos no RGPD através de impresso disponível no site do CSM, podendo ainda apresentar reclamação ao 
Encarregado de Proteção de Dados do CSM (https://www.csm.org.pt/dpo/) ou à Comissão Nacional de Proteção de Dados.
O texto completo da política de proteção de dados do CSM pode ser consultado em www.csm.org.pt.

mailto:eventos@csm.org.pt
https://www.csm.org.pt/dpo/
www.csm.org.pt
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