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Target group
- Juízes
- Magistrados do Ministério Público

Initial /induction period training

•

Existence of initial/induction training period: Sim.

•

Length of such period: 9 meses (15 de Setembro a 15 de Julho do ano seguinte) + 9,5 meses (1
de Setembro a 15 de Julho do ano seguinte).

•

Existence of a curriculum: Sim.

•

Presentation of curriculum: o conteúdo curricular da formação está definido na lei e em planos de
estudos, integrados num plano anual de actividades.

•

Language training: Sim, Inglês.

•
•

Internship periods: Sim.
Type and objectives of internships: A fase de estágio tem a duração de 18 meses, decorre nos
tribunais sob a assistência de formadores (juízes ou magistrados do Ministério Público em
efectividade de funções), e tem como objectivos principais a aplicação prática e o
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no curso de formação inicial.

Continuous training

•

Compulsory: Não.

•

Existence of a yearly programme: Sim. A formação contínua é todos os anos integrada no plano
de actividades do CEJ, e pode revestir um de três tipos:
A. Acções de formação de curta duração, em regra com a duração de um dia, segundo o
modelo de conferência ou seminário, com comunicações e debate;
B. Cursos breves ou temáticos, com a duração entre dois e cinco dias, em que se abordam
vários temas de uma temática central;
C. Cursos de especialização, organizados por módulos, e em regra com a duração de cinco
dias.
As acções de formação dos tipos A e B são também abertas à participação de
profissionais que não sejam juízes ou magistrados do Ministério Público)

Average number of persons trained each year: 3500.

International partnerships/agreements:
O CEJ é membro das seguintes organizações:
- Rede Europeia de Formação Judiciária,
- Rede Ibero-Americana de Escolas Judiciais,
- RECAMPI (Rede de Formação do Ministério Público Iberoamericano).
Tem também protocolos de cooperação bilateral com as seguintes entidades:
- Centro de Estudos Jurídicos de Madrid;
- Escola Judicial de Barcelona;
- Escola Nacional da Magistratura Francesa;
- ERA (Academia de Direito Europeu de Trier;
- Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Macau.

Participation of foreign professionals in some training sessions possible: Sim

History and good practices
•

Date of creation of judicial training entity: 1979 (Dec.-Lei nº 374-A/79, de 10 de Setembro).

•

Past and current milestones: Estão neste momento a decorrer, nas instalações do CEJ, a 1ª fase
da formação inicial do 29º Curso de formação de magistrados para os Tribunais Judiciais, e a 1ª
fase da formação inicial do 2º Curso de formação de magistrados para os Tribunais
Administrativos e Fiscais.

•

Innovative projects that may be of interest:
- intranet;
- plataforma de e-learning;
- eventos culturais (concertos, recitais, sessões temáticas, exposições temporárias).

Contact details
•

Address: Largo do Limoeiro
1149-048 Lisboa
Portugal

•

E-mail: cej@mail.cej.mj.pt

•

Website: www.cej.mj.pt

•

Number of staff: 89 (6 Dirigentes, 10 Coordenadores regionais, 22 Docentes, e 51 Funcionários) –
números referenciados a 14/9/2010.

•

Ministerial department/independent structure:

O CEJ é um estabelecimento dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa, sob tutela do
Ministério da Justiça.
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