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Curso de formação 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e a sua aplicação  

27 e 28 outubro 2017 

 

 

Local: CES Coimbra 

 

Coordenação científica: José Manuel Pureza (jmp@ces.uc.pt) 

Coordenação executiva: Conceição Gomes (cgomes@ces.uc.pt) e Marina Henriques 

(marina@ces.uc.pt)  

 

Resumo: 

Desde a década de 1950, a evolução da proteção dos direitos fundamentais na Europa tem 

sido fortemente influenciada por várias instituições, nomeadamente o Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Conselho da Europa. A Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, vinculativa para todos os Estados membros 

desde 2009, veio reforçar esse quadro. No entanto, a sua implementação e aplicação 

confronta-se, ainda, com instrumentos, culturas e práticas judiciais muito distintas. 

Este curso de formação centra-se no conhecimento sobre a Carta, os seus conteúdos e a sua 

aplicação. Para além do enquadramento desta temática no direito europeu, os principais 

instrumentos jurídicos internacionais de direitos humanos serão também abordados. O 

objetivo principal do curso consiste em contribuir para superar as dificuldades relacionadas 

com a falta de conhecimento neste domínio, a fim de reforçar a mobilização dos direitos 

fundamentais na UE e promover interações e partilha de boas práticas entre os atores 

judiciais. 

  

Público-alvo: magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e advogados.  
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Programa 

 

 

� 27 de outubro: 9h30 - 12h30 

A aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da UE: quando e como 

Pedro Braga de Carvalho, Advogado, Assistente Convidado da Universidade Católica 

Portuguesa - Escola de Direito do Porto 

 

� 27 de outubro: 14h30 - 17h30 

A Carta dos Direitos Fundamentais da UE: âmbito de aplicação, direitos e princípios 

Sofia Pinto Oliveira, Professora Auxiliar, Universidade do Minho 

 

� 28 de outubro: 9h30 - 12h30 

Discussão de casos relevantes da jurisprudência: asilo e imigração  

Inês Carreirinho, Conselho Português para os Refugiados  

Rita Santos, Conselho Português para os Refugiados  

 

� 28 de outubro: 14h30 - 17h30 

Conferência e debate: Desafios sociais, políticos e jurídicos à implementação da Carta dos 

Direitos Fundamentais da UE  

José Manuel Pureza, Deputado e Vice-Presidente da Assembleia da República, Investigador do 

CES e Professor Associado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra  

 

 

 

 

 


