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APRESENTAÇÃO DO CURSO  

  

As políticas que visam o reforço da capacidade gestionária das organizações da 

justiça, em especial dos tribunais, tornaram-se apostas centrais das agendas de 

reforma em muitos países e de recomendações de várias instâncias internacionais, 

com destaque para o Conselho da Europa e para as Nações Unidas. A crise da justiça e 

o reconhecimento do fracasso das reformas processuais levou a um crescente enfoque 

das políticas públicas na organização e gestão do sistema judicial. Evidenciam-se 

reformas com impacto no domínio da governação do sistema de justiça, da gestão de 

recursos humanos e financeiros, da gestão processual, do desenvolvimento de boas 

práticas e de novos métodos de trabalho e da inovação tecnológica. A análise da 

experiência comparada permite distinguir vários modelos em que a gestão dos 

tribunais tem soluções distintas, embora se salientem as soluções organizativas que 

enfatizam uma gestão de proximidade. A organização interna dos tribunais judiciais 

assume, neste debate, especial relevância. Discussão antiga nos países da common 

law, tem vindo a ser objeto de reflexão crescente nos países de tradição jurídica 

continental. Importa assegurar uma divisão racional do trabalho que permita atribuir 

tarefas mais qualificadas a pessoal mais qualificado e uma maior eficiência e 

flexibilidade das unidades orgânicas. A ética e a prestação de contas são, ainda, duas 

matérias que assumem especial relevância no debate sobre a qualidade e eficiência do 

judiciário. 

 Em Portugal, apesar da reforma do mapa judiciário dar especial atenção à 

dimensão gestionária da justiça, ao criar competências nesta matéria ao nível do 

tribunal de comarca, o défice de gestão e de planeamento do sistema de justiça é 

considerado responsável por grande parte da ineficiência do seu desempenho 

funcional. Para esta situação em muito contribui a carência de formação e de 

profissionalização nesta área, o que introduz na governação e gestão do sistema 

judicial um fator permanente de limitação e incapacidade, dificultando, não só a 

eficácia das reformas, mas, também, suscitando lógicas de atuação pouco informadas 

e, por vezes, adversas aos seus objetivos e promovendo uma cultura permissiva à ação 

dos bloqueios e disfunções existentes. 

 Por essa razão, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES) 

correspondendo a uma desafio que, nesse sentido, lhe foi feito pelo Conselho Superior 

da Magistratura (CSM), considerou de interesse muito relevante para o sistema judicial 

português a criação de um curso de formação avançada nesta matéria, tendo sido 

celebrado um Protocolo de colaboração entre o CES e o CSM (cf. Anexo 1).  

Foi a primeira vez que, em Portugal, se avançou com uma experiência de 

formação de nível pós-graduado na área da gestão e da organização da justiça. 
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Construir um programa formativo, multidisciplinar e coerente, virado para a gestão das 

organizações da justiça foi uma tarefa complexa. Mais complexo ainda foi colocar em 

diálogo com o mundo do judiciário diferentes conceitos, saberes e experiências, há 

muito entrados em outros setores da atividade do Estado, como a saúde e a 

administração pública, mas a que o sistema de justiça continua alheio. Tal só foi 

possível, com o êxito que formandos e formadores reconhecem, desde logo, pelo 

esforço de todos os que se envolveram directamente neste projecto (Comissão 

Científica, Coordenação Executiva e Coordenadores das Unidades Curriculares). Este 

esforço passou pelo acompanhamento de todas as sessões do Curso por uma 

investigadora do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa (OPJ), que efetuou o 

secretariado executivo do Curso. A sua presença em todas as sessões permitiu um 

apoio imediato, sempre que necessário, a formandos e formadores, mas também 

permitiu à coordenação acompanhar todas as sessões de modo a poder atuar de 

imediato, sempre que tal se justificou. Além das reuniões iniciais de preparação do 

programa e de definição dos conteúdos formativos, ocorreram, com frequência ao 

longo do período letivo, reuniões várias com os coordenadores das respetivas 

unidades curriculares de modo a corrigir algum aspeto ou a melhor preparar 

determinada sessão.  

 O Curso, sendo da responsabilidade do Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra no âmbito da Unidade de Formação Jurídica e Judiciária 

(UNIFOJ) do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, é desenvolvido em 

parceria com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) ao abrigo 

de um protocolo celebrado entre esta Faculdade e o CES (cf. Anexo 2).  

Nesta 1ª edição, o Curso foi estruturado em oito unidades curriculares, com um 

total de 300 horas. A conclusão do Curso confere o Diploma de Especialização em 

Gestão e Organização da Justiça e dá acesso, a aprovar pelo Conselho Científico da 

FEUC, à inscrição no Mestrado em Gestão da FEUC, com creditação de 54 ECTS da 

parte letiva. A frequência, com aproveitamento, da disciplina Metodologia de 

Investigação e a elaboração de uma dissertação, defendida com sucesso, permitirão 

outorgar o grau de Mestre em Gestão pela FEUC. 

 

OBJETIVOS 

 Com a criação deste Curso, pretende-se fixar, no quadro da UNIFOJ do CES em 

articulação com a FEUC, um projeto permanente de formação avançada em 

organização e gestão dirigido a todos os profissionais que desempenham ou 

pretendem vir a assumir funções de direção e de coordenação nas organizações da 

justiça, em especial nos tribunais. Com esta formação avançada pretende-se dotar os 

destinatários dos instrumentos teóricos e práticos necessários a uma compreensão 
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sistemática dos temas da governação, gestão e organização do sistema de justiça de 

modo a consolidar a reflexão crítica nesta matéria, que permita um desempenho mais 

eficiente e com mais qualidade das organizações da justiça; desenvolver competências 

específicas no âmbito da gestão dos tribunais, necessárias à realização dos objetivos da 

reforma do mapa judiciário; preparar os profissionais do sistema de justiça para a 

tomada de decisões em contextos de mudança, competitivos e de forte mediatização 

da justiça; e promover a análise e a partilha de experiências nacionais e internacionais 

no domínio das matérias formativas.  

 Eram, assim, destinatários do Curso: a) Magistrados Judiciais e do Ministério 

Público que pretendessem exercer funções de Juiz Presidente ou de Magistrado 

Coordenador; b) Profissionais do foro, dirigentes ou coordenadores das organizações 

da justiça em geral, com grau de licenciatura, que pretendessem adquirir formação 

especializada nas áreas da governação e gestão da justiça; c) Titulares do grau de 

licenciado em qualquer área com especial interesse pelas temáticas da governação e 

gestão da justiça.  

O leque de destinatários será alargado na segunda edição do Curso, com a 

possibilidade de frequência de algumas unidades curriculares por qualquer 

interessado, independentemente do seu grau académico.  

 O Curso prevê uma formação interdisciplinar, privilegiando uma perspetiva 

integrada que combina as racionalidades das ciências sociais, da gestão e da ciência 

jurídica contando, ainda, com a experiência prática de atores do sistema judicial. A 

reflexão de natureza comparatística assume especial relevo, procurando-se motivar a 

análise dos modelos de gestão e organização da justiça aplicados em outros países. 

 

ENQUADRAMENTO DO CURSO NA FORMAÇÃO DISPONÍVEL EM 

PORTUGAL 

 As reconhecidas carências de formação em matéria de gestão dos dirigentes e 

coordenadores das organizações da justiça, a essencialidade dessa formação no 

quadro da reforma da justiça em curso em Portugal e a ausência de formação 

avançada similar à proposta neste Curso, considerando, quer a coerência das 

disciplinas e dos módulos que o compõem, a perspectiva interdisciplinar de 

aproximação aos temas, quer a metodologia pedagógica que procura assegurar a 

profundidade teórico-conceptual com aplicação prática, são fatores que diferenciam 

este Curso de Especialização e justificaram a sua criação. 

 O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra reúne especiais 

condições para a realização deste Curso de Formação Avançada. Desde logo, pela 

ligação protocolada com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra que 
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permite beneficiar do trabalho desenvolvido, nesta matéria, por aquela instituição 

académica. A FEUC disponibiliza formação avançada num conjunto de temáticas, em 

que as áreas da gestão se destacam e se entrecruzam com outras, como o direito e as 

tecnologias da informação, propiciando conhecimentos teóricos e empíricos com vista 

à criação de competências gestionárias adaptadas a contextos diversificados. 

 O CES, por seu lado, além de dispor de um grupo de investigadores em áreas do 

conhecimento das disciplinas e dos módulos formativos, incorpora o Observatório 

Permanente da Justiça Portuguesa que, desde há vários anos, tem vindo a desenvolver 

um vasto conjunto de projetos de investigação sócio-jurídica sobre o sistema judicial e 

a aplicação do direito na sociedade portuguesa. O trabalho desenvolvido pelo OPJ tem-

se centrado na análise do desempenho funcional das organizações da justiça em torno 

dos paradigmas da qualidade, eficiência e excelência, com especial destaque para os 

tribunais, serviços prisionais e de reinserção social 

(http://opj.ces.uc.pt/site/index.php?id=6293&id_lingua=1&pag=6298). É, ainda, de 

referir a experiência de formação avançada do OPJ com a realização de cursos de 

formação avançada em temas vários, destacando-se as áreas da organização e gestão 

da justiça. Esta experiência de formação ganhou nova dinâmica com a criação da 

Unidade de Formação Jurídica e Judiciária (UNIFOJ) 

(http://opj.ces.uc.pt/unifoj/site/index.php?id=5824&id_lingua=1&pag=5826). 

 O Curso beneficia, ainda, das parcerias estabelecidas entre o CES/OPJ e 

instituições académicas internacionais com trabalho desenvolvido na matéria, como é 

o caso do Montaigne Centre for Judicial Administration and Conflict Resolution da 

Escola de Direito da Faculdade de Direito, Economia e Governação da Universidade de 

Utrecht e do Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (Bolonha) do Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, bem como com profissionais com trabalho reconhecido no âmbito das 

temáticas da gestão dos tribunais, como é o caso de alguns investigadores do National 

Center for State Courts, dos Estados Unidos da América, e com organizações nacionais 

de profissionais do setor, destacando-se o Conselho Superior da Magistratura, a 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Sindicato dos Magistrados do Ministério 

Público. 

 

CREDITAÇÃO 

 O Curso de Especialização em Gestão e Organização da Justiça é creditado pelo 

Conselho Superior da Magistratura e pela Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra. A creditação por aquelas duas entidades, uma de caráter profissional, outra 

de caráter académico, confere-lhe um fator distintivo de grande relevância. Como já se 

referiu, a FEUC, nos termos do protocolo celebrado entre a FEUC e o CES, credita as 

disciplinas curriculares do Curso. Os formandos que tenham concluído com 
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aproveitamento o Curso de Especialização terão acesso, a aprovar pelo Conselho 

Científico da FEUC, à inscrição no Mestrado em Gestão da FEUC, sendo-lhes conferida 

equivalência a 54 ECTS da parte letiva. A frequência, com aproveitamento da disciplina 

Metodologia de Investigação e a elaboração de uma dissertação, defendida com 

sucesso, permitirão outorgar o grau de Mestre em Gestão pela FEUC.  

 

PLANO CURRICULAR 

 O plano curricular da 1ª edição do Curso de Especialização em Gestão e 

Organização da Justiça teve a duração de 300 horas e foi estruturado numa base 

interdisciplinar, propiciando o desenvolvimento de competências aprofundadas nos 

domínios do conhecimento das disciplinas previstas, abordando a temática da gestão 

judiciária nas suas múltiplas dimensões, designadamente, no contexto da governação 

do judiciário, das organizações do Estado, do desempenho organizacional, da gestão 

de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, da gestão da informação e 

dos processos e da comunicação. 

 As temáticas do Curso foram agrupadas em oito unidades curriculares, 

incluindo cada unidade curricular (UC) vários módulos, que se desenvolveram em uma 

ou mais sessões. Cada sessão teve a duração de três horas.  

 Além das sessões dos diferentes módulos foram realizadas conferências e 

workshops ao longo dos dois semestres, com destaque para o Ciclo de Conferências 

“Cidadania e Desenvolvimento: a Governação e a Organização do Sistema de Justiça”, 

composto por nove conferências, a decorrer de outubro de 2012 a junho de 2013. No 

Anexo 3 apresenta-se o programa do Ciclo de Conferências, sendo que as restantes 

conferências e workhops constam do horário também em anexo (cf. Anexo 4). 

 

Unidades curriculares, objectivos, módulos e respetiva carga horária. 

As reformas, a governação e a organização do sistema de justiça  45 h 

Sociologia das organizações  33 h 

Gestão pela qualidade total e desempenho organizacional 45 h 

Sistemas de informação nas organizações da justiça 42 h 

Gestão de recursos humanos 30 h 

Gestão de recursos financeiros 27 h 
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Gestão do tribunal e gestão processual 33 h 

Comunicação e justiça 45 h 

TOTAIS 300 h 

 

 

UC 1. As reformas, a governação e a organização do sistema de justiça 

Coordenação: Conceição Gomes  e  José Igreja Matos                                                      Horas: 45 

Objetivos: Refletir sobre as sucessivas gerações de reformas da justiça, sobre o papel e as 
funções dos tribunais nas sociedades contemporâneas e sobre o aprofundamento da ética, 
transparência e accountability no desempenho funcional das organizações da justiça. Analisar 
a governação do sistema judicial numa perspetiva comparada, conhecer a estrutura e o 
funcionamento das organizações da justiça, os subsistemas e interfaces e analisar a nova 
organização judiciária e o seu impacto na administração e gestão dos tribunais.  

MÓDULO 1 | As reformas da justiça nas sociedades democráticas (9h) 
 

MÓDULO 2 | A organização político-constitucional e a governação do sistema de justiça (9h) 
 

MÓDULO 3 | A organização e administração do sistema judicial, subsistemas e interfaces (12h) 

Workshop | Justiça e cidadania: ética, transparência e accountability nas organizações da 
justiça (6h)  
 

Oficina | Apresentação /discussão dos trabalhos (9h) 

UC 2. Sociologia das organizações 

Coordenação: António Casimiro Ferreira                                                                              Horas: 33 
 
Objetivos: A sociologia das organizações define-se como o ramo da sociologia que toma por 
objeto de análise a sociedade na ótica das organizações. Para isso desenvolve uma 
abordagem dos factos sociais orientada para o aprofundamento do conhecimento da vasta 
rede de inter-influências contextuais que afetam as organizações e/ou por elas são afetadas. 
Nesta unidade curricular procura-se aprofundar um conhecimento mais integrado da esfera 
organizacional reconhecendo-se a especificidade das organizações com funções jurisdicionais 
e o papel por elas desempenhado no quadro das sociedades democráticas. 
 

MÓDULO 1| A evolução dos paradigmas organizacionais: burocracia, relações humanas, 
sistema, estratégia e atores (9h) 
 

MÓDULO 2| As especificidades culturais e sociojurídicas dos tribunais no panorama 
organizacional do Estado (6h) 
 

MÓDULO 3| Cultura, aprendizagem e mudança organizacional no âmbito da reforma judiciária 

(9h) 

Oficina | Apresentação / discussão dos trabalhos (9h) 
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UC 3. Gestão pela qualidade total e desempenho organizacional 

Coordenação: Patrícia Moura e Sá                                                                                           Horas: 45 
Objetivos: Trabalhar o conceito de gestão pela qualidade total, assimilar técnicas e 
ferramentas de diagnóstico da qualidade e as estratégias de inovação e de modernização. 
Abordagem estratégica e integrada do processo de diagnóstico, sistemas de avaliação, 
planeamento e metodologias de melhoria do desempenho organizacional. 
 

MÓDULO 1 | Qualidade, inovação e modernização no sistema judicial (6h) 
 

MÓDULO 2 | Princípios da qualidade (6h) 
 

MÓDULO 3 | Técnicas e ferramentas de diagnóstico e de avaliação da qualidade (12h) 
 

MÓDULO 4 | Metodologias de avaliação e melhoria do desempenho organizacional (9h) 
 

Workshop | Boas práticas em organismos da administração pública - Experiências de 
implementação da qualidade na saúde (3h) 
 

Oficina | Apresentação / discussão dos trabalhos (9h) 

UC 4. Sistemas de informação nas organizações da justiça 

Coordenação: Paula Abreu                                                                                                        Horas: 42 

Objetivos: Compreender a importância das tecnologias de informação e de comunicação na 
gestão dos recursos e dos fluxos processuais. Preparação para uma utilização integrada numa 
estratégia gestionária dos recursos tecnológicos disponíveis no sistema judicial. Compreender 
a importância da produção de dados estatísticos credíveis para a correta elaboração e 
execução das políticas públicas de justiça. Dominar conhecimentos essenciais de estatística e 
de análise de dados, de forma a garantir o seu tratamento adequado no âmbito das 
organizações da justiça. 

 

MÓDULO 1 | Gestão do conhecimento (6h) 
 

MÓDULO 2 | A gestão de informação nas organizações da justiça (6h) 
 

MÓDULO 3 | Segurança e fraude Informática (6h) 
 

MÓDULO 4 | Ferramentas de produção da informação e análise de dados na ótica da 
produtividade pessoal (15h) 
 

MÓDULO 5 | Estatística aplicada à justiça (6h) 
 

Avaliação teórico-prática (3h)  

UC 5. Gestão de recursos humanos 

Coordenação: Paulo Renato Lourenço                                                                                   Horas: 30 

Objetivos: Reconhecer o papel e a importância dos recursos humanos no desempenho 
funcional das organizações da justiça. Conhecer o papel da liderança no processo 
motivacional dos indivíduos, bem como saber utilizar técnicas para motivar e manter níveis de 
satisfação adequados. Desenvolver capacidades para identificar as redes e os fluxos de 
comunicação nas organizações e saber utilizar os processos de comunicação como 
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instrumento de gestão. Desenvolver competências para coordenar uma equipa, facilitando a 
autonomia, a responsabilização e o desenvolvimento dos seus membros, tendo em vista a 
qualidade do desempenho individual e coletivo. 

 

MÓDULO 1 | Liderança (6h) 
 

MÓDULO 2 | Motivação e satisfação no trabalho (6h) 
 

MÓDULO 3 | Comunicação nas organizações (6h) 
 

MÓDULO 4 | Gestão de equipas de trabalho (6h) 
 

Oficina |Apresentação / discussão dos trabalhos (6h)  

UC 6. Gestão de recursos financeiros 

Coordenação: Ana Maria Rodrigues                                                                                       Horas: 27 

Objetivos: Conhecer, numa primeira fase, as fontes de financiamento do sistema judicial e 
das diferentes organizações da justiça. Numa segunda fase, norteiam-nos preocupações 
relacionadas com a gestão dos recursos financeiros e algumas temáticas de contabilidade 
patrimonial, prosseguindo-se com a indispensável análise financeira. A análise da 
performance das organizações do sistema judicial e das diferentes organizações da justiça 
implicará o estudo da gestão dos recursos financeiros integrada no âmbito da contabilidade 
de gestão. Por último, aferir-se-á a racionalidade e a transparência no sistema judiciário. 

 

MÓDULO 1 | Orçamento e contabilidade orçamental (6h) 
 

MÓDULO 2 | Contabilidade pública (6h) 
 

MÓDULO 3 | Gestão financeira: algumas questões (3h) 
 

 

Workshop | Orçamento do Estado e orçamento da justiça (3h) 
Autonomia financeira no judiciário: problemas e desafios (3h) 

 

Oficina | Apresentação / discussão dos trabalhos (6h) 
 

UC 7. Gestão do tribunal e gestão processual 

Coordenação: José Mouraz Lopes                                                                                           Horas: 33                                                     

Objetivos: A gestão dos tribunais numa perspetiva comparada. A gestão dos tribunais em 
Portugal a nível central e a nível da comarca. Organização interna e funcionamento dos 
tribunais, definição das unidades orgânicas, repartição de tarefas e métodos de trabalho. 
Compreensão dos fatores que influenciam a procura judicial. Distribuição dos fluxos 
processuais no sistema de justiça e os mecanismos de contingentação. Gestão do caso 
concreto: racionalização, simplificação e agilização processual. O tratamento específico no 
domínio do inquérito criminal e o papel proativo do Ministério Público.  

 

MÓDULO 1 | O novo modelo de gestão dos tribunais em Portugal (3h) 
 

MÓDULO 2 | Administração e organização interna dos serviços de justiça (9h) 
 

MÓDULO 3 | Gestão do inquérito (6h)  
 

MÓDULO 4 | Gestão processual (6h) 
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Workshop | Boas práticas: a gestão da audiência de julgamento (3h) 
 

Oficina | Apresentação / discussão dos trabalhos (6h) 

UC 8. Justiça e comunicação 

Coordenação: José Manuel Mendes                                                                                        Horas: 45 

Objetivos: Compreender o papel dos meios de comunicação social e das novas tecnologias de 
informação e de comunicação na relação entre as organizações da justiça e a sociedade, 
designadamente como instrumentos de prestação contas e de promoção da transparência e 
da proximidade com os cidadãos. Num contexto de forte mediatização da justiça é dada 
especial atenção à relação com a comunicação social. 

 

MÓDULO 1 | Comunicação social, novas tecnologias de informação e espaço público (15h) 
 

MÓDULO 2 | Tribunais, comunicação social e agenda mediática (6h) 
 

MÓDULO 3 | Justiça, media e cidadania (6h) 
 

Workshop| Justiça e comunicação social (12h) 
 

Oficina | Apresentação /discussão dos trabalhos (6h) 

 

 

METODOLOGIA FORMATIVA E DE AVALIAÇÃO 

 A metodologia formativa assentou numa abordagem teórico-prática dos temas 

formativos selecionados, expondo os formandos a modelos teóricos e a experiências 

concretas, dotando-os de instrumentos reflexivos capacitadores de uma interpretação 

crítica e sustentada dos dilemas e das soluções suscitadas no contexto da formação. 

Apostou-se, e continua a apostar-se, no pluralismo metodológico em todas as 

unidades curriculares. Em primeiro lugar, além do formato de seminário em que 

assentou a lecionação dos módulos, permitindo a densificação conceptual e a 

discussão crítica dos temas, destaca-se o recurso a workshop e conferências, bem 

como a apresentação dos trabalhos em oficina. Em todos os casos, pretende-se criar 

espaços de discussão e de problematização das temáticas abordadas nas diferentes 

disciplinas. Sempre que o tema o justificava, procurou-se integrar nas discussões 

profissionais de várias áreas. 

 Em segundo lugar, previa-se, sempre que possível, a articulação do Curso de 

Especialização com experiências em comarcas. Esta solução metodológica permitiria 

uma reflexão acompanhada das dinâmicas de funcionamento organizacional, 

financeiro, processual e comunicacional dos tribunais. Ao longo do Curso criam-se 

espaços de discussão com profissionais em exercício de funções, tendo mesmo 

ocorrido, na primeira edição, a deslocação de todos os formandos a uma comarca, 

com uma das sessões do plano curricular a decorrer no Tribunal Judicial de Aveiro.  
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 Em terceiro lugar, procurou-se incentivar a análise comparada e a reflexão de 

outros campos profissionais trazendo pessoas de reconhecido mérito nas temáticas 

abordadas para intervirem como palestrantes em conferências. Pretendeu-se, ainda, 

refletir o tema da gestão e da organização da justiça no contexto das funções do 

Estado e da relação entre tribunais e sociedade. 

 No caso específico da unidade curricular "Sistemas de Informação nas 

Organizações da Justiça", incorporou-se uma vertente prática, com a inclusão de várias 

sessões sobre excel, em que os formandos foram chamados a praticar nas sessões essa 

ferramenta, de modo a dotá-los de instrumentos de produção da informação e de 

análise de dados. 

 A frequência dos vários módulos é obrigatória, não podendo os alunos faltar a 

mais de 25% das sessões de cada unidade curricular. Todas as unidades curriculares 

foram sujeitas a avaliação, preferencialmente através da realização de um trabalho, de 

acordo com as condições previstas para cada unidade. Nesta primeira  edição foram 

realizados trabalhos em todas as unidades curriculares, com exceção da unidade 

curricular 4 (“Sistemas de Informação nas Organizações da Justiça”), em que a 

coordenação considerou ser mais adequado a realização de um exame teórico-prático 

sobre os conhecimentos teóricos ministrados e sobre a vertente prática dos conteúdos 

de excel lecionados.  

 Os temas dos trabalhos foram selecionados pelos formandos entre os temas 

abordados na unidade curricular respetiva. Procurou-se, contudo, incentivar os 

formandos para que, sempre que possível, os trabalhos pudessem promover a reflexão 

fundada em experiências concretas, desenvolvendo um trabalho de reflexão crítica 

que diagnosticasse problemas e apontasse soluções no contexto organizacional em 

que trabalham, apoiados nas orientações fornecidas e explorando as diferentes 

dimensões, lógicas e conceitos abordados na disciplina. Todos os trabalhos foram 

apresentados oralmente nas sessões de avaliação previstas na calendarização para 

cada unidade curricular, com a presença de todos os formandos, de modo a todos 

beneficiarem e participarem na discussão desencadeada pela problemática abordada. 

Os trabalhos finais que reúnem condições para tal poderão ser publicados, 

designadamente em suporte informático na página electrónica da UNIFOJ 

(http://opj.ces.uc.pt/unifoj/site/?id=5313&id_lingua=1). 

 

CORDENAÇÃO E FORMADORES  

 Cada unidade curricular contou com um coordenador, responsável pelos 

conteúdos formativos e pela avaliação no âmbito da respetiva unidade.  
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Na primeira edição do Curso os coordenadores foram os seguintes: Ana Maria 

Rodrigues (Professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra); 

António Casimiro Ferreira (Professor da Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra); Conceição Gomes (Investigadora do Centro de Estudos Sociais, 

Coordenadora Executiva do Observatório Permanente da Justiça); José Igreja Matos 

(Juiz de Direito); José Manuel Mendes (Professor da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra); José Mouraz Lopes (Juiz Conselheiro); Paula Abreu 

(Professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra); Paulo Renato 

Lourenço (Professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra); e Patrícia Moura e Sá (Professora da Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra).  

 Para além dos coordenadores, o corpo docente do Curso é composto por 

professores da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, de outras 

faculdades e universidades, investigadores do Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra e de outros centros de investigação, magistrados, docentes e 

investigadores de instituições internacionais, com conhecimentos relevantes nos 

domínios abrangidos pelo Curso (breves notas biográficas dos membros da 

coordenação executiva, da comissão científica e de docentes e palestrantes do Curso 

encontram-se no Anexo 5). 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 O Curso de Especialização em Gestão e Organização da Justiça utiliza os espaços 

letivos e equipamentos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e salas 

de seminário do Centro de Estudos Sociais, equipadas com material multimédia 

(designadamente computadores, projetores e acesso wireless à Internet). 

 É facultado aos formandos do Curso o acesso às bibliotecas da Faculdade de 

Economia e do Centro de Estudos Sociais, a funcionarem em rede através do sistema 

integrado de informação bibliográfica da Universidade de Coimbra (SIIB) aproveitando 

as potencialidades e valências de todas as bibliotecas das Faculdades e departamentos 

da Universidade de Coimbra, permitindo o acesso remoto aos catálogos, a pesquisa 

orientada, livre ou avançada, assim como o acesso a bases de dados das áreas 

científicas envolvidas (por exemplo, B-on, Web of Knowledge, Social Sciences + text ou 

Proquest-digital dissertations, enciclopédia portuguesa on-line de Direitos Humanos e 

estatística da justiça). 
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CALENDÁRIO LETIVO 

A 30 de março de 2012 teve lugar, em Lisboa, a Sessão de Apresentação Pública do 

Curso, com a conferência An Integrated Approach to Court Performance and Judicial 

Accountability: What Can Be Learned from the U.S. Experience?, proferida por Richard 

Schauffler, do National Center for State Courts, dos EUA (Cf. Anexo 6). 

A Sessão Inaugural do Curso ocorreu no dia 27 de abril de 2012, com uma conferência 

proferida por Philip Langbroek, membro da Comissão Científica do Curso, Professor de 

Administração e Gestão da Justiça e investigador no Montaigne Centre for Judicial 

Administration and Conflict Resolution da Escola de Direito da Universidade de Utrech, sob o 

título Quality Management and Efficiency In Courts, Problem Solved? (Cf. Anexo 7). 

 As sessões da primeira edição, incluindo as sessões de avaliação, decorreram 

de maio de 2012 a fevereiro de 2013. As sessões foram ministradas à sexta-feira, nos 

períodos da manhã e da tarde, e ao sábado no período da manhã, sendo que, nalguns 

sábados, também no período da tarde. As sessões decorreram no Centro de Estudos 

Sociais e, maioritariamente, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

(Cf. horário no Anexo 4).  

Ainda no âmbito da 1.ª edição do Curso, foi promovido o 1.º Encontro Gestão e 

Organização da Justiça, a realizar em 05 de julho de 2013, com apresentação do 

trabalho desenvolvido no Curso por alguns formandos e comentários de 

personalidades com reflexão conhecida naquele tema, momento que será aproveitado 

para a entrega dos diplomas aos formandos do 1ª Curso.   

 

CANDIDATOS  

 Na primeira edição do Curso estavam previstas 35 vagas. Dessas, 20 foram 

preenchidas ao abrigo do Protocolo celebrado com o Conselho Superior da 

Magistratura (cf. Anexo 1). Os candidatos que preencheram estas vagas foram, nos 

termos do Protocolo, selecionados pelo Conselho Superior de Magistratura, 

beneficiando de um desconto de 30% no valor das propinas do Curso e tiveram 

prioridade de inscrição. A admissão dos restantes candidatos, todos licenciados, fez-se 

por ordem de chegada da candidatura. Os formandos distribuíam-se pelas seguintes 

categorias profissionais: magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, 

advogados e funcionários judiciais. 

 Todas as vagas foram preenchidas. No primeiro semestre registaram-se cinco 

desistências, tendo os formandos em causa alegado razões de foro pessoal que os 

impediram de se deslocar a Coimbra com a regularidade necessária para continuarem 

a frequentar o Curso. Todos os restantes formandos mantiveram-se na formação, com 

assiduidade, submetendo-se às fases de avaliação.  
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A avaliação do primeiro semestre foi concluída em outubro de 2012, com o 

lançamento das classificações. Essas classificações, com uma média de 15,5 valores, e 

com várias notações acima dos 16 valores, refletem o enorme empenho e qualidade 

dos formandos. O processo de avaliação do segundo semestre foi concluído em março 

de 2013. À semelhança do semestre anterior, a média de classificações no segundo 

semestre foi elevada - de 16 valores - havendo muitas classificações acima dessa 

média.  

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O CURSO E AS EDIÇÕES 

FUTURAS 

 Concluída a primeira edição do Curso de Especialização em Gestão e 

Organização da Justiça, a avaliação dos coordenadores e docentes foi muito positiva, 

quer no plano dos conteúdos formativos, quer das metodologias de formação e de 

avaliação. A avaliação positiva dos coordenadores e dos formadores salienta também 

o forte empenho dos formandos no processo de aprendizagem, de que é reflexo a 

qualidade dos trabalhos realizados, vários deles de padrão muito elevado e, 

consequentemente, os valores elevados das classificações obtidas. 

Considera-se, por isso, que a realização da segunda edição não implicará 

alterações muito substanciais à estrutura do plano curricular no que respeita às 

unidades curriculares. As alterações em curso, com vista a uma segunda edição, são 

pontuais e dizem respeito sobretudo a alguns módulos do plano curricular no sentido 

de redimensionar a carga horária, que irá ser aumentada nas unidades curriculares 4, 5 

e 7.  

 Considerando a elevada qualidade, o rigor e a atualidade de muitos dos 

trabalhos produzidos no âmbito do processo de avaliação, a Coordenação do Curso 

pretende, com a devida anuência dos seus autores, publicar alguns desses trabalhos, 

designadamente no e-cadernos da UNIFOJ. A coordenação considera que o interesse 

de muitos dos trabalhos, quer pela reflexão que incorporam sobre várias matérias, 

quer pela sua aplicabilidade prática, é muito significativo, devendo, por isso, tornarem-

se públicos.  

 Aos formandos foi solicitada a sua avaliação sobre o Curso, através do 

preenchimento de um inquérito que assegurava o anonimato (Cf. Anexo 8). Este é um 

instrumento importante para a definição da segunda edição e todas as respostas 

recebidas foram devidamente analisadas. Em todos os parâmetros questionados a 

avaliação foi positiva, salientando-se a qualidade dos docentes e formadores e a 

estrutura e coerência das unidades curriculares, assim como a adequação do material 
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de apoio fornecido e indicado, qualificando, em suma, como muito positiva, a 

organização do Curso.  

Todos os formandos que responderam salientam a importância da formação 

que receberam para a transformação do sistema judicial e afirmaram recomendar o 

Curso a colegas.  

 Para muitos formandos, a formação vai continuar com o mestrado. Dado que o 

Curso de Especialização em Gestão e Organização da Justiça confere acesso, a aprovar 

pelo Conselho Científico da FEUC, à inscrição no Mestrado em Gestão da FEUC, 

creditando a formação ministrada, cerca de vinte formandos manifestaram interesse 

junto da Coordenação do Curso em prosseguir a sua formação nesse sentido, estando 

a decorrer o processo de candidaturas ao mestrado.  

 O esforço que coordenadores, formadores e formandos colocaram na 

realização da primeira edição do Curso de Especialização em Gestão e Organização da 

Justiça, a mais valia de toda a reflexão produzida para o sistema judicial e o êxito desta 

primeira edição são sinergias que não se podem desperdiçar. O desperdício de todo 

este esforço seria ainda mais incompreensível no atual momento de escassez de 

recursos financeiros que o Estado e a sociedade em geral do nosso País atravessa.  

Assim, como seria totalmente incompreensível que o sistema judicial não possa 

ou não queira aproveitar a formação destes seus quadros, colocando-a ao serviço do 

desenvolvimento de políticas públicas e de medidas de melhoria da qualidade e 

eficiência do desempenho funcional dos tribunais. E, recorde-se, que esta é uma 

formação disponível ao sistema judicial, inteiramente custeada pelos próprios, que 

nada custou ao erário público.  

 Pela nossa parte não desperdiçamos esse esforço, que será continuado e 

melhorado no acompanhamento dos formandos que continuam os seus estudos no 

mestrado e com a realização de posteriores edições do Curso. Dada a relevância, 

atualidade e pioneirismo do Curso de Especialização em Gestão e Organização da 

Justiça, algumas instituições de outros países manifestaram interesse em celebrar 

parcerias com o Centro de Estudos Sociais, com vista à possibilidade do Curso ser 

frequentado por magistrados desses países e à preparação de futuras edições a 

realizar nesses países. Uma dessas entidades é o Colégio Permanente de Diretores de 

Escolas Estaduais da Magistratura do Brasil (COPEDEM), tendo sido já assinado um 

protocolo de colaboração entre o COPEDEM e o CES (Cf. Anexo 9).  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA  

CALENDÁRIO LETIVO 
Apresentação pública 30 março 2012 

Sessão inaugural 27 abril 2012 

Unidades curriculares 1 a 4 

1. As reformas, a governação e a organização do sistema de 
justiça 

2. Sociologia das organizações 
3. Gestão pela qualidade total e desempenho organizacional 
4. Sistemas de informação nas organizações da justiça 

Sessões letivas:  04 maio a 14 julho 2012 

Oficinas / Avaliação:  07 a 28 setembro 2012 

 

Unidades curriculares 5 a 8 

5. Gestão de recursos humanos 
6. Gestão de recursos financeiros 
7. Gestão do tribunal e gestão processual 
8. Comunicação e justiça 
 

Sessões letivas: 12 outubro 2012 a 19 janeiro 

2013 

Oficinas / Avaliação:  01 a 22 fevereiro 2013 

 

UNIDADES CURRICULARES COORDENADORES  

1. As reformas, a governação e a organização do sistema de justiça 
Conceição Gomes 

José Igreja Matos 

2. Sociologia das organizações Casimiro Ferreira 

3. Gestão pela qualidade total e desempenho organizacional Patrícia Moura e Sá 

4. Sistemas de informação nas organizações da justiça Paula Abreu 

5. Gestão de recursos humanos Paulo Renato Lourenço 

6. Gestão de recursos financeiros Ana Maria Rodrigues 

7. Gestão do tribunal e gestão processual José Mouraz Lopes 

8. Comunicação e justiça José Manuel Mendes 

 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 



27 
 

 

CALENDARIZAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES 1 A 8  

SESSÕES LETIVAS: 04 de maio de 2012 a 22 de fevereiro de 2013 
 

Data 
Unidade 

curricular 
Sessão / Módulo Docentes Salas 

04 Maio 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 3 

Módulo 1: Qualidade, Inovação e 
Modernização no sistema judicial 
 
Sessão 1 

Patrícia Moura e Sá  
FEUC 

Sala 3.2 

04 Maio 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 2 

Módulo 1: A evolução dos 
paradigmas organizacionais: 
burocracia, relações humanas, 
sistema, estratégia e actores 
Sessão 1 

António Casimiro Ferreira 
FEUC 

Sala 3.3 

04 Maio 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 4 

Módulo 1: Gestão do 
conhecimento 
 
Sessão 1 

Vitor Raposo  
FEUC 

Sala 3.3 

05 Maio 
Sábado  
9h30-12h30 

UC 1 

Módulo 1: As reformas da justiça 
nas sociedades democráticas 
 
Sessão 1 

Conceição Gomes  
FEUC 

Sala 1.1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

11 Maio 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC3 

Módulo 1: Qualidade, Inovação e 
Modernização no sistema judicial 
 
Sessão 2: 

João Bilhim  
FEUC 

Sala 3.2 

11 Maio 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 2 

Módulo 1: A evolução dos 
paradigmas organizacionais: 
burocracia, relações humanas, 
sistema, estratégia e actores 
Sessão 2 

Elísio Estanque 
FEUC 

Sala 3.3 

11 Maio 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 4 

Módulo 1: Gestão do 
conhecimento 
 
Sessão 2 

Vitor Raposo 
FEUC 

Sala 3.3 

12 Maio 
Sábado  
9h30-12h30 

UC1 

Módulo 1: As reformas da justiça 
nas sociedades democráticas 
 
Sessão 2: "A eficácia também tem a ver 

com textos. Os modelos textuais e retóricos 
das decisões judiciais. Uma pesquisa em 
curso" 

António Hespanha  
 
Giovanni Damele  

CES 
Sala 1 
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18 Maio 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 1 

Módulo 2: A organização político-
constitucional e a governação do 
sistema de justiça 
Sessão 1 

José Joaquim Gomes 
Canotilho 

FEUC 
Sala 3.2 

18 Maio 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 2 

Módulo 1: A evolução dos 
paradigmas organizacionais: 
burocracia, relações humanas, 
sistema, estratégia e actores 
Sessão 3 

Elísio Estanque 
FEUC 

Sala 3.3 

18 Maio 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 4 

Módulo 2: A Gestão de informação 
nas organizações da justiça  
 
Sessão 1 

Hugo Tavares 
FEUC 

Sala 3.3 

19 Maio 
Sábado  
9h30-12h30 

UC 3 
Módulo 2: Princípios da Qualidade  
 
Sessão 1 

Patrícia Moura e Sá  
CES 

Sala 1 

      

25 Maio  
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 3 
Módulo 2: Princípios da Qualidade 
 
Sessão 2 

Patrícia Moura e Sá 
FEUC 

Sala 3.2 

25 Maio 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 2 

Módulo 2: As especificidades 
culturais e sociojurídicas dos 
tribunais no panorama 
organizacional do Estado 
Sessão 1 

Elísio Estanque 
FEUC 

Sala 3.3 

25 Maio 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 1 

Módulo 1: As reformas da justiça 
nas sociedades democráticas 
 
Sessão 3 

João Correia  
FEUC 

Sala 3.3 

26 Maio 
Sábado  
9h30-12h30 

UC 4 
Módulo 2: A Gestão de informação 
nas organizações da justiça  
Sessão 2 

Joel Timóteo 
CES 

Sala 1 

 

01 Junho  
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 3 

Módulo 3: Técnicas e ferramentas 
de diagnóstico e de avaliação da 
qualidade 
Sessão 1 

 
Helena Alvelos 
 

FEUC 
Sala 3.2 

01 Junho 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 2 

Módulo 2: As especificidades 
culturais e sociojurídicas dos 
tribunais no panorama 
organizacional do Estado 
Sessão 2 

António Casimiro Ferreira 
FEUC 

Sala 3.3 

01 Junho 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 4 

Módulo 3: Segurança e Fraude 
Informática  
 
Sessão 1 

Paulo Melo  
FEUC 

Sala 3.3 

02 Junho 
Sábado  
9h30-12h30 

UC 1 

Módulo 2: A organização político-
constitucional e a governação do 
sistema de justiça  
Sessão 2 

Álvaro Laborinho Lúcio 
CES 

Sala 1 
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08 Junho  
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 1 

Módulo 2: A organização político-
constitucional e a governação do 
sistema de justiça 
Sessão 3 

João Paulo Dias 
FEUC 

Sala 3.2 

08 Junho 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 2 

Módulo 3: Cultura, aprendizagem 
e mudança organizacional no 
âmbito da reforma judiciária 
Sessão 1 

Hermes Costa 
FEUC 

Sala 3.3 

08 Junho 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 4 

Módulo 3: Segurança e Fraude 
Informática 
 
Sessão 2 

Paulo Melo 
FEUC 

Sala 3.3 

09 Junho 
Sábado  
9h30-12h30 

UC 1 

Módulo 3: A organização e 
administração do sistema judicial, 
subsistemas e interfaces 
Sessão 1 

Rui do Carmo 
CES 

Sala 1 

 
 

    

15 Junho  
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 3 

Módulo 3: Técnicas e ferramentas 
de diagnóstico e de avaliação da 
qualidade 
Sessão 2 

 
Maria João Rosa 

FEUC 
Sala 3.2 

15 Junho 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 2 

Módulo 3: Cultura, aprendizagem 
e mudança organizacional no 
âmbito da reforma judiciária 
Sessão 2 

António Casimiro Ferreira 
FEUC 

Sala 3.3 

15 Junho 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 2 

Módulo 3: Cultura, aprendizagem 
e mudança organizacional no 
âmbito da reforma judiciária 
Sessão 3 

António Casimiro Ferreira 
FEUC 

Sala 3.3 

16 Junho 
Sábado  
9h30-12h30 

UC 3 

Módulo 3: Técnicas e ferramentas 
de diagnóstico e de avaliação da 
qualidade 
 
Sessão 3 

 
 
Maria João Rosa 

CES 
Sala 1 

 
 

    

22 Junho  
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 3 

Módulo 3: Técnicas e ferramentas 
de diagnóstico e de avaliação da 
qualidade 
Sessão 4 

 
Helena Alvelos 
 
 

FEUC 
Sala 3.2 

22 Junho 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 4 

Módulo 5: Estatística aplicada à 
justiça 
 
Sessão 1 

Maria João Costa 
FEUC 

Sala 3.3 

22 Junho 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 4 

Módulo 5: Estatística aplicada à 
justiça 
 
Sessão 2 

Maria João Costa 
FEUC 

Sala 3.3 

23 Junho 
Sábado  
9h30-12h30 

UC 1 

Módulo 3: A organização e 
administração do sistema judicial, 
subsistemas e interfaces 
Sessão 2 

José Miguel Júdice 
CES 

Sala 1 
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29 Junho  
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 4 

Módulo 4: Ferramentas de 
produção da informação e análise 
de dados na ótica da produtividade 
pessoal 
Sessão 1 

Rui Lourenço 
FEUC  

Sala computadores 
PC 2 

29 Junho 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 1 

Módulo 3: A organização e 
administração do sistema judicial, 
subsistemas e interfaces 
Sessão 3 

José Vasconcelos Sousa 

FEUC 
Sala 3.2 
Sala 3.3 

29 Junho 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 4 

Módulo 4: Ferramentas de 
produção da informação e análise 
de dados na ótica da produtividade 
pessoal 
Sessão 2 

Rui Lourenço  
FEUC  

Sala computadores 

PC 2 

30 Junho 
Sábado 
9h30-12h30 

UC 1 

Módulo 3: A organização e 
administração do sistema judicial, 
subsistemas e interfaces 
Sessão 4 

Clara Albino 
FEUC 

Sala 1.1 

30 Junho 
Sábado 
14h00-17h00 

UC 3 

Módulo 4: Metodologias de 
avaliação e melhoria de 
desempenho organizacional 
Sessão 1 

Patrícia Moura e Sá  

FEUC  
Sala 1.1 

 

 
 

    

06 Julho  
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 4 

Módulo 4: Ferramentas de 
produção da informação e análise 
de dados na ótica da produtividade 
pessoal 
Sessão 3 

Rui Lourenço  
FEUC 

Sala computadores 
PC 2 

06 Julho 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 1 

Workshop: Justiça e Cidadania - 
ética, transparência e 
accountability nas organizações da 
justiça 

Álvaro Laborinho Lúcio  
 
Luís Miguel Martins 

FEUC 
Sala 3.3 

06 Julho 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 4 

Módulo 4: Ferramentas de 
produção da informação e análise 
de dados na ótica da produtividade 
pessoal 
Sessão 4 

Rui Lourenço  
FEUC  

Sala computadores 

PC 2 

 
 

    

13 Julho  
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 3 

Módulo 4: Metodologias de 
avaliação e melhoria de 
desempenho organizacional  
Sessão 2 

João Rato 
António Nolasco Leal Gonçalves 
José Domingos Morais 

FEUC 
 

Sala Keynes 

13 Julho 
Sexta-feira 
13h30-16h30 

UC 3 

Módulo 4: Metodologias de 
avaliação e melhoria de 
desempenho organizacional 
Sessão 3 

Conceição Gomes 
 
José Igreja Matos 

FEUC 
 

Sala Keynes 

13 Julho 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 3 

Workshop: Boas práticas em 
organismos da administração 
pública - experiências de 
implementação da qualidade na 
saúde 

Pedro Ferreira 
Manuel Oliveira 
António Rodrigues 
André Dias Pereira 

FEUC 
 

Sala Keynes 



31 
 

14 Julho 
Sábado 
9h30-12h30 

UC 1 

Workshop: Justiça e Cidadania - 
ética, transparência e 
accountability nas organizações da 
justiça 

António Pedro Barbas Homem 
António Cluny 
José Igreja Matos 

FEUC 
 

Sala Keynes 

 
 

Data 

Unidade 

curricular Módulo/sessão Coordenadores 

 
Sala 

07 Setembro  
Sexta-feira, 9h30-
12h30 

UC 4 

Módulo 4: Ferramentas de 
produção da informação e 
análise de dados na ótica da 
produtividade pessoal 
Sessão 5 

 
Rui Lourenço 
 
 

FEUC 
Sala 

computadores 

PC 2 
 

07 Setembro  
Sexta-feira, 
14h00-17h00 

UC 4 Oficina/sessão 2: Avaliação 
Teórico-prática 

Paula Abreu 

FEUC 
Sala 2.3 

Sala PC 2 

 
 

    

14 Setembro  
Sexta-feira, 9h30-
12h30 

UC 2 
Oficina/sessão 1: 
Apresentação/discussão dos 
trabalhos 

A. Casimiro Ferreira   
FEUC 

Sala 3.2 

14 Setembro  
Sexta-feira, 
14h00-20h00 

UC 2 
Oficina/sessão 2: 
Apresentação/discussão dos 
trabalhos 

A. Casimiro Ferreira   
FEUC 

Sala 3.3 

 
 

    

21 Setembro  
Sexta-feira, 9h30-
12h30 

UC 3 
Oficina/sessão 1: 
Apresentação/discussão dos 
trabalhos 

Patrícia Moura e Sá 
FEUC 

Sala 3.2 

21 Setembro  
Sexta-feira, 
14h00-20h00 

UC 3 
Oficina/sessão 2: 
Apresentação/discussão dos 
trabalhos 

Patrícia Moura e Sá 
FEUC 

Sala 3.3 

 
 
 
 

 
    

28 Setembro  
Sexta-feira, 9h30-
12h30 

UC 1 
Oficina/sessão 1: 
Apresentação/discussão dos 
trabalhos 

Conceição Gomes 
 
José Igreja Matos 

FEUC 
Sala 3.2 

28 Setembro  
Sexta-feira, 
14h00-20h00 

UC 1 
Oficina/sessão 2: 
Apresentação/discussão dos 
trabalhos 

Conceição Gomes 
 
José Igreja Matos 

FEUC 
Sala 3.3 

 

 

Data 

Unidade 

curricular Módulo/sessão Docentes 
Local 
Sala 

12 outubro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 5 
Módulo 1: Liderança  
 
Sessão 1 

Duarte Gomes Anf. 1.1 

12 outubro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 8 

Módulo 1: Comunicação social, novas 
tecnologias de informação e espaço público 
 
Sessão 1 

 
José Manuel Mendes 

Anf. 1.1 
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19 outubro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 1, 2 e 3 
Apresentação / Discussão 1.º semestre (cont.) 

Coordenadores das 
UC 1, UC 2, UC 3 

Sala 3.2 

19 outubro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 5 
Módulo 1: Liderança  
 
Sessão 2 

Duarte Gomes 
Anf. 1.1 

19 outubro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 7 

Módulo 1: O novo modelo de gestão dos 
tribunais em Portugal 
 
Sessão 1  

 
Nuno Coelho  
Luís Azevedo Mendes  

Anf. 1.1 

 
 

  

 

 

26 outubro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 6 

Módulo 1: Orçamento e contabilidade 
orçamental 
 
Sessão 1 

Susana Jorge Sala 3.2 

26 outubro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 5 
Módulo 2: Motivação e Satisfação no Trabalho 
 
Sessão 1 

Teresa Rebelo 
Anf. 1.1 

26 outubro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 6 

Módulo 3: Gestão financeira: algumas 
questões 
Sessão 1. Performance e avaliação do 
desempenho  

Patrícia Gomes  
Anf. 1.1 

27 outubro 
Sábado 
9h30-12h30 

UC 7 

Módulo 2: Administração e organização 
interna dos serviços de justiça 
 
Sessão 1: O funcionamento interno do sistema  

Ramos Soares 
 
Luís Freitas 

Sala 3.2 

27 outubro 
Sábado 
14h30-17h30 

UC 8 

Módulo 1: Comunicação social, novas 
tecnologias de informação e espaço público 
 
Sessão 2 

 
José Manuel Mendes 

Sala 3.2 

 
 

  

 

 

9 novembro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

_ Sessão suspensa – Comunicado do Conselho de 
Reitores 

_ _ 

9 novembro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 5 
Módulo 2: Motivação e Satisfação no Trabalho 
 
Sessão 2 

Teresa Rebelo 
Anf. 1.1 

9 novembro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 8 

Módulo 1: Comunicação social, novas 
tecnologias de informação e espaço público 
 
Sessão 3 

 
José Manuel Mendes Anf. 1.1 

10 novembro 
Sábado 
9h30-12h30 

UC 6 

Módulo 1: Orçamento e contabilidade 
orçamental 
 
Sessão 2 

Susana Jorge Sala 3.2 

 
 

16 novembro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 8 

Módulo 2: Tribunais, comunicação social e 
agenda mediática 
 
Sessão 1 

Felisbela Lopes Sala 3.2 
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16 novembro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 5 
Módulo 3: Comunicação nas organizações 
 
Sessão 1 

Carla Carvalho 
Anf. 1.1 

16 novembro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 7 

Módulo 2: Administração e organização 
interna dos serviços de justiça 
Sessão 2: Um modelo alternativo: o 
funcionamento do Tribunal de Contas 

José Tavares 
Anf. 1.1 

17 novembro 
Sábado 
9h30-12h30 

UC 6 
Módulo 2: Contabilidade pública 
 
Sessão 1 

Susana Jorge 
 

Sala 3.2 

 
 

23 novembro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 6 
Módulo 2: Contabilidade pública 
 
Sessão 2 

Susana Jorge Sala 3.2 

23 novembro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 6 

Workshop: Orçamento do Estado e Orçamento 
da Justiça 
 
Sessão 1  

Emanuel Santos  
 
André Campante  

Anf. 1.1 

23 novembro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 5 
Módulo 3: Comunicação nas organizações 
 
Sessão 2  

Carla Carvalho 
Anf. 1.1 

24 novembro 
Sábado 
9h30-12h30 

UC 8 
Módulo 3: Justiça, media e cidadania 
 
Sessão 1 

Helena Machado Sala 3.2 

24 novembro 
Sábado 
14h30-17h30 

UC 7 
Módulo 3: Gestão do inquérito  
 
Sessão1 

Jorge Duarte  
Pedro do Carmo  

Sala 3.2 

 
 

    

30 novembro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 5 
Módulo 4: Gestão de Equipas de Trabalho 
 
Sessão 1 

Paulo Renato 
Lourenço 

Sala 3.2 

30 novembro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

Conferência: A reforma do mapa judiciário 
Maria Manuel 
Batalha 

Anf. 1.1 

30 novembro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

Conferência: O governo da justiça  Nuno Garoupa 
Anf. 1.1 

 
 

    

7 dezembro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 5 
Módulo 4: Gestão de Equipas de Trabalho 
 
Sessão 2 

Paulo Renato 
Lourenço 

Sala 3.2 

7 dezembro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 6 
Workshop: A autonomia financeira no 
judiciário: problemas e desafios  
Sessão 2 

Pedro Lima Gonçalves 
Cristina Lopes da Silva 
Luís Martins 

Anf. 1.1 

7 dezembro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 8 
Módulo 3: Justiça, media e cidadania 
 
Sessão 2 

Helena Machado 
Anf. 1.1 

 
 

    

14 dezembro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 8 
Workshop: Justiça e comunicação social 
 
Sessão 1 

Maria Flor Pedroso 
 

Sala 
Keynes 
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14 dezembro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 8 
Workshop: Justiça e comunicação social 
 
Sessão 2 

José Manuel Mendes 
Anf. 1.1 

14 dezembro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 7 

Módulo 4: Gestão Processual  
 
Sessão 2: O sistema informático Habilus e 
Citius  

Filomena Leal 
 
Joaquim Parente 

Anf. 1.1 

 

 

    

04 janeiro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 7 
Módulo 4: Gestão Processual  
 
Sessão 1: Case management 

Paulo Faria  
Sala 3.2 

04 janeiro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 7 

Módulo 2: Administração e organização 
interna dos serviços de justiça 
Sessão 3: Um novo modelo gestionário, que 
desafios?  

M.ª Manuel Leitão 
Marques 
José Mouraz Lopes  
Conceição Gomes 

Sala 3.2 

05 janeiro 
Sábado 
9h30-12h30 

UC 8 
Módulo 1: Comunicação social, novas 
tecnologias de informação e espaço público 
Sessão 4 

José Manuel Mendes 
Sala 3.2 

05 janeiro 
Sábado 
14h30-17h30 

UC 8 
Módulo 1: Comunicação social, novas 
tecnologias de informação e espaço público 
Sessão 5 

José Manuel Mendes 
Sala 3.2 

 

11 janeiro 
Sexta-feira 
9h30-12h30 

UC 8 
Módulo 2: Tribunais, comunicação social e 
agenda mediática 
Sessão 2 

 
Felisbela Lopes 
 

Sala 
Keynes 

11 janeiro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 8 
Workshop: Justiça e comunicação social 
 
Sessão 3 

José Manuel Portugal  

Sala 

Keynes 

11 janeiro 
Sexta-feira 
17h00-20h00 

UC 8 
Workshop: Justiça e comunicação social 
 
Sessão 4 

 
Leonete Botelho  
 

Sala 

Keynes 

 

18 janeiro 
Sexta-feira 
14h00- 18h00 

UC7 Workshop: Boas Práticas: a gestão da 
audiência de julgamento - Aveiro  

Raul Cordeiro  
 
Mouraz Lopes  

Aveiro 
 
Tribunal 
Judicial 

 

25 janeiro 
Sexta-feira 
10h00- 13h00 

UC7 
Módulo 3: A Gestão do inquérito  
 
Sessão2. 

Francisco Narciso Sala 3.2 

25 janeiro 
Sexta-feira 
15h00 

Ciclo de Conferências "Cidadania e Desenvolvimento”  
 
" O que seria uma revolução democrática da justiça" 

Boaventura de Sousa 
Santos 

Auditório 
da FEUC 

 

Data 
UC 

Módulo/sessão Docentes 
Local 

1 fevereiro 
Sexta-feira  
9h30-12h30 

UC 5 Apresentação/discussão dos trabalhos 
 

Paulo Renato Lourenço 
Carla Carvalho 
Duarte Gomes 
Teresa Rebelo 

Sala 3.2 
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1 fevereiro 
Sexta-feira  
13h45-20h00 

UC 5 Apresentação/discussão dos trabalhos 
 

Paulo Renato Lourenço 
Carla Carvalho 
Duarte Gomes 
Teresa Rebelo 

Sala 3.2 

 
 

    

8 fevereiro 
Sexta-feira  
9h30-12h30 

UC 6 Apresentação/discussão dos trabalhos 
 

Ana Maria Rodrigues 
Sala 3.2 

8 fevereiro 
Sexta-feira 
13h45-16h45 

UC 6 Apresentação/discussão dos trabalhos 
 

Ana Maria Rodrigues 
Sala 3.2 

 
 

   

 

15 fevereiro 
Sexta-feira  
9h30-12h30 

UC 8 Apresentação/discussão dos trabalhos 
 

José Manuel Mendes 
Sala 3.2 

15 fevereiro 
Sexta-feira 
15h00 

Ciclo de Conferências "Cidadania e Desenvolvimento”  
 
“O poder judicial nas democracias pós-territoriais do séc. 
XXI” 

Paulo Rangel 

Sala 

Keynes 

16 fevereiro 
Sábado 
9h30-12h30 

UC 8 
Apresentação/discussão dos trabalhos José Manuel Mendes 

Sala 3.2 

 
 

   

 

22 fevereiro 
Sexta-feira  
9h30-12h30 

UC 7 
Apresentação/discussão de trabalhos  

José Mouraz Lopes 
 

Sala 3.2 

22 fevereiro 
Sexta-feira  
15h00 

Ciclo de Conferências "Cidadania e Desenvolvimento”  
 
“Proximidade e eficácia numa justiça penal atuante” 

Maria José Morgado 

Sala 

Keynes 

23 fevereiro 
Sábado  
9h30-12h30 

UC 7 
Apresentação/discussão de trabalhos  José Mouraz Lopes 

Sala 3.2 

23 fevereiro 
Sexta-feira  
14h00-17h00 

UC 7 
Apresentação/discussão de trabalhos  José Mouraz Lopes 

Sala 3.2 
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ANEXO 5 

Breves notas biográficas dos elementos da Coordenação Executiva, Comissão 

Científica, Docentes e Palestrantes da primeira edição do Curso de Especialização em 

Gestão e Organização da Justiça 

 

Coordenação Executiva e Comissão Científica do Curso de Especialização em Gestão e 

Organização da Justiça 

Coordenação Executiva 

Conceição Gomes -Investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 

Coordenadora Executiva do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e da Unidade de 

Formação Jurídica e Judiciária. Leciona em programas de formação avançada na área do 

direito e da justiça. Tem coordenado e participado em vários estudos nas áreas das políticas 

públicas do direito e da justiça, da reforma dos tribunais, da governação, gestão e organização 

da justiça e da cooperação judiciária em Portugal e no estrangeiro. Tem várias publicações no 

domínio das áreas de trabalho. 

José Igreja Matos- Juiz de direito auxiliar no Tribunal da Relação do Porto. Mestre em Direito. 

Vice Presidente da União Internacional de Magistrados. Perito do Conselho da Europa. Exerce 

funções no Gabinete de Apoio do Conselho Superior da Magistratura. Tem participado na 

coordenação de cursos de formação em temas judiciários. Com obra publicada, 

nomeadamente sobre a temática da intervenção do juiz no processo, é autor de vários artigos 

e estudos relacionados com a gestão e administração de tribunais. 

 

Comissão Científica 

Álvaro Laborinho Lúcio- Juiz Conselheiro Jubilado. Foi sucessivamente juiz de direito, 

procurador da República, inspetor do Ministério Público, procurador-geral adjunto, diretor do 

Centro de Estudos Judiciários, Ministro da Justiça e, por designação do Presidente da 

República, vogal do Conselho Superior da Magistratura. Tem vários artigos publicados em 

matéria de formação de magistrados, organização judiciária, aplicação do direito, direito 

judiciário, sistemas de justiça. É autor, entre outras obras, de “A Justiça e os Justos”, “Palácio 

da Justiça” e, em coautoria, “Levante-se o Véu”. 
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Armindo Ribeiro Mendes- Advogado. Professor convidado da Faculdade de Direito da 

Universidade Católica. Foi Professor Convidado da Faculdade Direito da Universidade Nova de 

Lisboa, Juiz do Tribunal Constitucional, membro de Conselho Superior da Magistratura e 

membro cooptado do Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Tem exercido funções de 

árbitro em arbitragens comerciais. 

Boaventura de Sousa Santos- Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra, Distinguished Legal Scholar da Universidade de Wisconsin-Madison 

e Global Legal Scholar da Universidade de Warwick. Diretor do Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra e Coordenador Científico do Observatório Permanente da Justiça 

Portuguesa. Tem trabalhos publicados sobre epistemologia, sociologia do direito, teoria pós-

colonial, democracia, interculturalidade, globalização, movimentos sociais e direitos humanos, 

publicados em português, inglês, italiano, espanhol, alemão e francês. Recebeu vários prémios.  

Carlos F. Gomes- Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra onde 

leciona disciplinas da Licenciatura em Gestão, do MBA e do Doutoramento em Gestão de 

Empresas. Exerce atualmente as funções de Coordenador da Licenciatura em Gestão e de 

Coordenador do Núcleo de Administração de Empresas. Privilegia a investigação nas áreas 

temáticas de gestão do desempenho organizacional, da gestão estratégica de recursos e da 

melhoria de processos, tendo publicado os resultados em diversas revistas de circulação 

internacional. 

Maria Eduarda Gonçalves- Professora catedrática do Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa e professora catedrática convidada 

da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Coordenadora do mestrado em 

Novas Fronteiras do Direito e Investigadora do DINAMIA’CET, ISCTE–IUL, tem coordenado e 

participado em numerosos projetos de investigação e publicado em Portugal e no estrangeiro 

nos domínios do direito europeu, económico, da informação e da comunicação, da regulação 

do risco e das relações entre ciência, política e direito, privilegiando perspetivas 

transdisciplinares sobre o direito.  

Philip Langbroek - Professor de Administração e Gestão da Justiça e investigador no 

Montaigne Centre for Judicial Administration and Conflict Resolution da Escola de Direito da 

Universidade de Utrech. É coordenador do EGPA Studygroup on Law and Public Administration 

daquela universidade. É membro do Conselho redatorial da Utrech Law Review e coeditor do 

International Journal for Court Administration. Tem coordenado e participado em inúmeros 

http://www.iaca.ws/
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projetos de investigação internacionais, designadamente no domínio da sociologia das 

organizações, administração e gestão dos tribunais.  

 

Docentes / Palestrantes  

 

Unidade Curricular 1  

Coordenação: Conceição Gomes e José Igreja Matos 

 

Conceição Gomes - Investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 

Coordenadora Executiva do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e da Unidade de 

Formação Jurídica e Judiciária. Leciona em programas de formação avançada na área do 

direito e da justiça. Tem coordenado e participado em vários estudos nas áreas das políticas 

públicas do direito e da justiça, da reforma dos tribunais, da governação, gestão e organização 

da justiça e da cooperação judiciária em Portugal e no estrangeiro. Tem várias publicações no 

domínio das áreas de trabalho. 

José Igreja Matos - Juiz de direito auxiliar no Tribunal da Relação do Porto. Mestre em Direito. 

Diretor da revista «JULGAR». Vice Presidente da União Internacional de Magistrados. Exerce 

funções no Gabinete de Apoio do Conselho Superior da Magistratura. Tem participado na 

coordenação de cursos de formação em temas judiciários. Com obra publicada, 

nomeadamente sobre a temática da intervenção do juiz no processo, é autor de vários artigos 

e estudos relacionados com a gestão e administração de tribunais. 

Álvaro Laborinho Lúcio -Juiz Conselheiro Jubilado. Foi sucessivamente juiz de direito, 

procurador da República, inspetor do Ministério Público, procurador-geral adjunto, diretor do 

Centro de Estudos Judiciários, Ministro da Justiça e, por designação do Presidente da 

República, vogal do Conselho Superior da Magistratura. Tem vários artigos publicados em 

matéria de formação de magistrados, organização judiciária, aplicação do direito, direito 

judiciário, sistemas de justiça. É autor, entre outras obras, de “A Justiça e os Justos”, “Palácio 

da Justiça” e, em coautoria, “Levante-se o Véu”. 
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António Manuel Hespanha -Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade 

Nova de Lisboa, investigador honorário do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa. Professor e investigador visitante em várias instituições universitárias portuguesas e 

estrangeiras. Para além de numerosa colaboração dispersa em jornais e revistas 

especializadas, portuguesas e estrangeiras, tem várias publicações, traduções e adaptações de 

obras de referência no campo da História do Direito.  

Clara Albino -Desenvolveu o seu percurso profissional no exercício de funções públicas no 

sistema de administração da justiça, como técnica superior, dirigente, tendo sido Presidente 

do Instituto de Reinserção Social e Diretora-Geral dos Serviços Prisionais. No Ministério da 

Justiça desempenhou funções técnicas e dirigentes ligadas ao Gabinete de Resolução 

Alternativa de Litígios e foi diretora dos serviços jurídicos e de contencioso da Secretaria-Geral 

do Ministério da Justiça. Atualmente é auditora-chefe no Tribunal de Contas. É advogada (com 

inscrição suspensa), autora de vários trabalhos publicados e formadora em diferentes áreas.  

Giovanni Damele -Investigador no Instituto de Filosofia da Linguagem da Universidade Nova 

de Lisboa, onde atualmente leciona cursos de argumentação jurídica. Entre as suas publicações 

recentes sobre o tema destacam-se o livro “Retorica e persuasione nelle teorie 

dell'argomentazione giuridica” e os artigos “Teorie dell'argomentazione e sistemi dialettici” e 

“A força das coisas: o argumento naturalista na jurisprudência constitucional”. 

José Arthur Vasconcelos-Sousa- Professor universitário, Pós Graduado em Arbitragem pela 

Faculdade de Direito da Universidade Nova e certificado em Mediação de Conflitos pela 

Faculdade de Direito de Harvard. Gestor, consultor, assessor de Think Tanks. Presidente da 

MEDIARCOM - Associação Europeia de Mediação. Especializado em resolução de conflitos nas 

organizações, criação de consensos multipartes e processos em Espaço Aberto (OST). Tem 

várias publicações no domínio das áreas de trabalho 

João Correia- Advogado. Foi Secretário de Estado da Justiça. Desempenhou vários cargos na 

Ordem dos Advogados, de que se destaca a Vice-Presidência do Conselho Geral da Ordem dos 

Advogados (2002-2004). Coordenou ou foi membro de diversas comissões de reforma do 

direito e da justiça, destacando-se as comissões de revisão do Código de Processo do Trabalho 

e do Código de Processo Civil, neste último caso, como Coordenador da Comissão de Revisão 

do Código do Processo Civil (2009-2012). Vogal do Conselho Superior do Ministério Público 

eleito pela Assembleia da República (2005-2009). Árbitro-Presidente da Lista de Árbitros do 

Conselho Económico e Social.  
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João Paulo Dias -Sociólogo e investigador do Centro Estudos Sociais. Autor e coautor de 

diversos artigos e livros, entre os quais “O mundo dos magistrados: a evolução da organização 

e do autogoverno judiciário” e "O papel do Ministério Público no poder judicial: estudo 

comparado dos países latino-americanos". Debruça-se sobre as questões da organização 

judiciária e mecanismos de governação das magistraturas, do acesso ao direito e à justiça, do 

papel do Ministério Público e da caraterização sociológica das magistraturas. 

José Joaquim Gomes Canotilho- Professor catedrático da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra. Foi regente de várias disciplinas da Secção de Jurídico-Políticas. Foi 

Vice-Reitor da Universidade de Coimbra e Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade 

de Direito. Fez a preparação para o doutoramento em Freiburg e Heidelberg. Exerceu funções 

de Conselheiro de Estado e é autor de um vasto número de obras, entre as quais “Constituição 

Dirigente e Vinculação do Legislador”, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 

“Constituição da República Portuguesa Anotada”, “Proteção do Ambiente e Direito da 

Propriedade (Critica de Jurisprudência Ambiental)”.  

José Miguel Júdice -Advogado e Sócio Fundador de PLMJ, Professor Associado Convidado da 

Universidade Nova de Lisboa, Membro do Conselho Superior da Magistratura (1997-2001), 

Bastonário da Ordem dos Advogados (2002-2005) e Presidente da sua Comissão dos Direitos 

Humanos (2003-2004). Arbitro Internacional, membro da Corte Internacional da Arbitragem da 

CCI e da lista de árbitros e conciliadores do ICSID junto do Banco Mundial. Tem várias 

publicações nas suas áreas de interesse.  

Rui do Carmo -Procurador da República. Ex-diretor adjunto e docente do Centro de Estudos 

Judiciários. Docente do Mestrado em Direito Judiciário da Escola de Direito da Universidade do 

Minho. Docente do curso de Pós-graduação em Proteção de Menores do Centro de Direito da 

Família da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Tem várias publicações nas suas 

áreas de interesse.   

Luís Azevedo Mendes- Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra. Foi vogal do 

Conselho Superior da Magistratura, eleito pelos juízes, com funções a tempo integral (2001-

2004). Presidente da Assembleia Geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. É 

colaborador permanente da Coletânea de Jurisprudência. Tem participado em projetos de 

investigação no domínio da administração da justiça e participado em vários cursos de 

formação, quer como coordenador, quer como docente. 
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Unidade Curricular 2 

Coordenação: António Casimiro Ferreira 

 

António Casimiro Ferreira -Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra. Investigador do Centro de Estudos Sociais, coordenador do Núcleo de Ciências 

Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e do Programa de 

Doutoramento "Direito, Justiça e Cidadania no Séc. XXI", das Faculdades de Economia e de 

Direito. Consultor da Organização Internacional do Trabalho e integra a lista de árbitros 

presidentes do Conselho Económico e Social. Tem coordenado diversos projetos de 

investigação. Entre as publicações mais recentes, são de referir os livros A sociedade da 

austeridade e o trabalho (2012) e O Trabalho e os seus Direitos: perspetivas da sociologia do 

direito (2012).  

Elísio Estanque -Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

Investigador do Centro de Estudos Sociais, cocoordenador do programa de Doutoramento em 

Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo, daquela faculdade. O domínio de 

especialização centra-se nas classes e desigualdades sociais, movimento operário e 

sindicalismo, movimentos sociais e estudantis e sociologia da empresa e das relações laborais, 

sendo os atuais interesses de investigação as culturas de empresa, negociação e conflito, os 

movimentos estudantis e associativismo em Coimbra e o sindicalismo e cultura operária no 

espaço urbano, áreas em que tem inúmeras obras publicadas. 

Hermes Costa- Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

Cocoordenador dos Programa de Mestrado e Doutoramento em “Relações de Trabalho, 

Desigualdades Sociais e Sindicalismo” ministrados na FEUC e no CES. Investigador do CES onde 

pertence à equipa de investigação do Núcleo de Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdades 

(POSTRADE). As suas principais áreas de investigação são os processos de globalização e 

regionalização do sindicalismo, os Conselhos de Empresa Europeus e as relações laborais. 

Nestes domínios tem publicado nacional e internacionalmente vários artigos e livros.  
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Unidade Curricular 3 

Coordenação: Patrícia Moura e Sá 

 

Patrícia Moura e Sá -Professora Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra e investigadora no Grupo de Estudos Monetários e Financeiros. Autora de diversos 

artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais e de comunicações, em 

particular nas áreas de Qualidade em Serviços, com especial ênfase na Administração Pública. 

Tem exercido vários cargos de gestão universitária, tendo sido Cocoordenadora do Mestrado 

de Gestão (2007-2011) e atualmente cocoordena a Pós-Graduação em Economia Social – 

Cooperativismo, Mutualismo e Solidariedade. 

António Nolasco Leal Gonçalves - Secretário de justiça. Inspetor do Conselho dos Oficiais de 

Justiça. 

Conceição Gomes- Investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 

Coordenadora Executiva do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e da Unidade de 

Formação Jurídica e Judiciária. Leciona em programas de formação avançada na área do 

direito e da justiça. Tem coordenado e participado em vários estudos nas áreas das políticas 

públicas do direito e da justiça, da reforma dos tribunais, da governação, gestão e organização 

da justiça e da cooperação judiciária em Portugal e no estrangeiro. Tem várias publicações no 

domínio das áreas de trabalho. 

Domingos José de Morais - Juiz Desembargador no Tribunal da Relação do Porto. Inspetor 

Judicial no Conselho Superior da Magistratura. Tem colaborado em Ações de Formação, 

Colóquios, Seminários e em Cursos de Pós-Graduação, com diversas entidades. Algumas das 

suas intervenções estão publicadas em revistas e livros da especialidade. 

Helena Alvelos - Professora Auxiliar e investigadora da Unidade de Investigação em 

Governança, Competitividade e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro. É autora de 

diversos artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais e de 

comunicações em Congressos nas áreas da Qualidade, em particular de Controlo Estatístico de 

Processos, e de Análise de Dados. Tem exercido vários cargos de gestão universitária e 

participado em diversos projetos em cooperação com entidades externas à Universidade. 

João Bilhim - Professor Catedrático e presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas – Universidade Técnica de Lisboa. Coordenador da Unidade de Administração Pública 
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e Diretor do Centro de Administração e Políticas Públicas. Foi responsável de Recursos 

Humanos da Direção Regional de Correios de Lisboa, responsável de Comunicação e 

investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores e exerceu as funções de 

Diretor do Gabinete de Auditoria e Modernização no Ministério da Justiça. Tem várias 

publicações nas suas áreas de interesse.  

João Rato- Magistrado do Ministério Público. Inspetor ao serviço do Conselho Superior do 

Ministério Público. Colabora em cursos de formação organizados por Universidades e outras 

instituições. Dirigiu e coordenou a revista “Maia Jurídica” e o “Prontuário de Direito do 

Trabalho”, sendo autor de vários artigos jurídicos. Foi formador de magistrados nos tribunais e 

no Centro de Estudos Judiciários, instituição de que foi dirigente regional e nacional. Integrou 

missões internacionais no âmbito da formação de magistrados na Europa e nos PALOP. Foi 

vogal eleito do Conselho Superior do Ministério Público (2002-2008). 

José Igreja Matos- Juiz de direito auxiliar no Tribunal da Relação do Porto. Mestre em Direito. 

Diretor da revista «JULGAR». Vice Presidente da União Internacional de Magistrados. Exerce 

funções no Gabinete de Apoio do Conselho Superior da Magistratura. Tem participado na 

coordenação de cursos de formação em temas judiciários. Com obra publicada, 

nomeadamente sobre a temática da intervenção do juiz no processo, é autor de vários artigos 

e estudos relacionados com a gestão e administração de tribunais. 

Maria João Pires da Rosa -Professora Auxiliar do Departamento de Economia, Gestão e 

Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro e investigadora no Centro de Investigação de 

Políticas do Ensino Superior. Os seus principais tópicos de investigação centram-se na gestão 

da qualidade, particularmente ao nível dos sistemas e instituições de ensino superior, tendo 

várias publicações nessa área. É membro do CHER - Consortium of Higher Education 

Researchers - e do comité executivo do EAIR - The European Higher Education Society. 
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Unidade Curricular 4 

Coordenação: Paula Abreu 

Paula Abreu -Professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

Investigadora do Centro de Estudos Sociais. Os seus interesses de investigação focam-se nos 

domínios da produção e do consumo culturais, das políticas culturais, das culturas urbanas, do 

turismo, do património imaterial e das culturas populares. Tem várias publicações no domínio 

das áreas de trabalho. 

Joel Timóteo Ramos Pereira -Juiz de Direito. Exerce funções no Gabinete de Apoio do 

Conselho Superior da Magistratura. Autor de vários livros e artigos publicados nos domínios da 

sociedade da informação, processo civil, julgados de paz e custas judiciais, em cujas matérias 

tem sido orador em diversos seminários e conferências. É igualmente autor e administrador do 

Portal de Direito Verbo Jurídico e da Revista Digital InVerbis. 

Maria João Morgado Costa- Subdiretora-Geral da Direcão Geral de Política de Justiça, sendo 

responsável pela área das estatísticas da justiça. Com diversas funções, trabalha nesta área 

desde 1998, onde tem participado em diversos projetos. De destacar o projeto Hermes, no 

âmbito qual foram implementados circuitos automáticos de recolha e criado um inovador 

sistema de consulta on line dos dados. 

Paulo Melo- Docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Os seus 

interesses de investigação incluem Sistemas de Informação, Arquiteturas Orientadas a 

serviços, Apoio à Decisão em Grupo e Comércio Eletrónico. É autor ou coautor de vários 

artigos em publicações científicas, e coordenou ou participou em diversos projetos de 

investigação, desenvolvimento ou transferência de tecnologia, financiados por entidades 

públicas e privadas. 

Rui Lourenço- Professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

Doutoramento em Organização e Gestão de Empresas, Especialidade em Gestão da 

Informação nas Organizações, com várias publicações nacionais e internacionais na área da 

gestão da informação nas organizações. 

Vitor Manuel Reis Raposo- Professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra. Investigador do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de 

Coimbra (CEISUC). Doutoramento em Organização e Gestão de Empresas, na especialidade de 

Ciências dos Sistemas nas Organizações, pela Universidade de Coimbra. 
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Unidade Curricular 5 

Coordenação: Paulo Renato Lourenço 

 

Paulo Renato Lourenço- Docente e investigador da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra, integra a equipa de especialização em Psicologia das 

Organizações e do Trabalho do Mestrado Integrado em Psicologia, pelo mestrado europeu 

Erasmus Mundus em Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos e pelo 

Curso de Doutoramento em Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos 

Humanos. Coordenador do Colégio Doutoral Tordesilhas em Psicologia do Trabalho das 

Organizações e dos Recursos Humanos. Consultor em organizações públicas e privadas. Os 

interesses de investigação centram-se em grupos e equipas de trabalho sendo autor/coautor 

de publicações nacionais e internacionais. 

Carla Carvalho -Docente e investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade de Coimbra, integra a equipa de especialização em Psicologia das 

Organizações e do Trabalho do Mestrado Integrado em Psicologia, pelo mestrado europeu 

Erasmus Mundus em Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos e pelo 

Curso de Doutoramento em Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos 

Humanos. Consultora em organizações públicas e privadas. Os interesses de investigação 

centram-se no comportamento organizacional e na gestão de recursos humanos, sendo 

autora/coautora de publicações nacionais e internacionais. 

Duarte Gomes - Docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra. Foi Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação. Fundou o Núcleo de Psicologia das Organizações. Desempenha as 

funções de coordenador do mestrado europeu Erasmus Mundus em Psicologia das 

Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos. Autor de artigos publicados em revistas 

da especialidade, nacionais e internacionais, integra projetos de investigação. A par da 

atividade académica, tem participado em projetos de consultoria para organizações públicas e 

privadas. Tem como principais áreas de interesse a cultura organizacional, a liderança, a 

mudança e o desenvolvimento organizacional. 

Teresa Rebelo -Docente e investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade de Coimbra. Integra o grupo de docentes da área de Psicologia das 

Organizações e do Trabalho e coordena os Programas Internacionais. Autora de artigos e 
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capítulos de livros publicados em revistas da especialidade nacionais e internacionais. A par da 

atividade académica participa em projetos de prestação de serviços para a comunidade como 

membro da FPCE-UC. Tem como principais áreas de interesse a cultura organizacional, a 

aprendizagem nos grupos e nas organizações, a gestão de recursos humanos e a 

responsabilidade social das empresas. 

 

 

Unidade Curricular 6 

Coordenação: Ana Maria Rodrigues 

 

Ana Maria Rodrigues- Docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra onde é 

responsável por várias unidades curriculares na área da Contabilidade Financeira, participa em 

pós-graduações e coordena o Mestrado de Contabilidade e Finanças. Membro suplente da 

CNC. Árbitro Fiscal no CAAD. Tem várias publicações no domínio das áreas de interesse 

Patrícia Gomes -Professora no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Doutorada em 

Contabilidade Pública. 

Susana Jorge -Professora Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

Investiga em Contabilidade e Gestão do Setor Público, com especial enfoque para o Governo 

Local. Autora de diversas publicações e comunicações nacionais e internacionais e editora do 

livro Implementing Reforms in Public Setor Accounting e da Newsletter da CIGAR Network, com 

periodicidade trimestral e coautora da publicação anual “Anuário Financeiro dos Municípios 

Portugueses  
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Unidade Curricular 7 

Coordenação: José Mouraz Lopes  

José Mouraz Lopes. Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas. Presidente da Associação Sindical 

dos Juízes Portugueses. Consultor em diversos projetos de investigação. Foi perito designado 

pelo Conselho Superior da Magistratura e pelo Ministério da Justiça de Portugal no âmbito das 

equipas de avaliação do GRECO – Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa 

e perito do Conselho da Europa no âmbito dos programas de cooperação judiciária com os 

Países da Europa Oriental.  

Jorge Duarte -Procurador da República com experiência na atividade de formação de 

magistrados e investigação na área da organização judiciária. Perito com actividade continuada 

no âmbito de instituições europeias. 

José Igreja Matos- Juiz de direito auxiliar no Tribunal da Relação do Porto. Mestre em Direito. 

Diretor da revista «JULGAR». Vice Presidente da União Internacional de Magistrados. Exerce 

funções no Gabinete de Apoio do Conselho Superior da Magistratura. Tem participado na 

coordenação de cursos de formação em temas judiciários. Com obra publicada, 

nomeadamente sobre a temática da intervenção do juiz no processo, é autor de vários artigos 

e estudos relacionados com a gestão e administração de tribunais. 

José Tavares-Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas, atual Diretor-Geral do Tribunal de 

Contas. Docente Universitário nas áreas da Administração Pública e Direito Administrativo e 

das Finanças Públicas e Direito Financeiro. Exerceu funções em gabinetes ministeriais. 

Fundador e Diretor da Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, autor de várias obras. 

Luís Azevedo Mendes-Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra. Foi vogal do 

Conselho Superior da Magistratura, eleito pelos juízes, com funções a tempo integral (2001-

2004). Presidente da Assembleia Geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. É 

colaborador permanente da Coletânea de Jurisprudência. Tem participado em projetos de 

investigação no domínio da administração da justiça. Tem participado em vários cursos de 

formação, quer como coordenador, quer como docente. 

Maria Manuel Leitão Marques-Professora da Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais. Participou e coordenou vários projetos 

nacionais e internacionais em Direito Económico, Direito da Concorrência e Sociologia do 

Direito e administração pública, sendo autora de vários livros e artigos. Foi Secretária de 
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Estado da Modernização Administrativa e responsável pelas áreas da simplificação 

administrativa e do governo eletrónico entre 2005 e 2011. Atualmente, a sua investigação 

incide especialmente sobre a regulação pública da economia e a inovação nos serviços 

públicos. 

Nuno Coelho-Juiz de Direito auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa. Mestre em Direito. Vice-

Presidente da Associação Sindical de Juízes Português. Tem participado em vários cursos de 

formação, quer como coordenador, quer como docente no âmbito da formação de juízes. 

Investigação na área da organização judiciária. 

Paulo Faria-Juiz de Direito. Membro do Grupo de Trabalho para o Acompanhamento das 

Comarcas Experimentais do Conselho Superior da Magistratura. Intervenção em palestras, 

colóquios e ações de formação sobre o Regime Processual Civil Experimental, a reforma do 

Processo Civil e o sistema Citius. Autor de  “A gestão processual no processo declarativo 

comum experimental, 2009” além de diversos artigos jurídicos em publicações especializadas. 

Manuel Ramos Soares- Juiz de direito. Foi vogal do Conselho Superior da Magistratura, eleito 

pelos juízes, com funções a tempo integral (2001-2004). Foi durante seis anos Secretário-Geral 

da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. 

Luís Borges Freitas- Magistrado judicial. Desempenhou funções de oficial de justiça e funções 

dirigentes no âmbito do COJ, assim como formador. Participou em grupos de trabalho sobre 

reformas judiciais. 

Pedro do Carmo-Magistrado do Ministério Público. Exerce o cargo de Diretor-adjunto da 

Polícia Judiciária.  

Francisco Narciso-Procurador da República no Círculo Judicial de Setúbal. 
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Unidade Curricular 8 

Coordenação: José Manuel Mendes 

 

José Manuel Mendes -Professor Auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra. Investigador do Centro de Estudos Sociais, tem trabalhado nas áreas das 

desigualdades, mobilidade social, movimentos sociais e ação coletiva e, mais recentemente, 

nas questões relacionadas com o risco e a vulnerabilidade social. É cocoordenador da Área 

Temática "Novas Solidariedades: Locais, Nacionais, Globais", do Núcleo de Cidadania e 

Políticas Sociais e do Observatório do Risco - OSIRIS, sediado no Centro de Estudos Sociais. 

Doutorado em Sociologia. Tem um vasto conjunto de publicações no domínio das suas áreas 

de interesse. 

Felisbela Lopes -Professora Auxiliar no Departamento de Ciências da Comunicação do Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Especialização em informação televisiva. É 

coordenadora dos projetos de investigação "Jornalismo televisivo e cidadania: os desafios da 

esfera pública digital" e "A doença em notícia" (projetos financiados pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia). Integra a equipa do projeto Mediascópio que analisa as tendências dos 

media em Portugal.  

Helena Machado -Professora associada do Departamento de Sociologia da Universidade do 

Minho. Investigadora do Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade do Minho 

e investigadora associada do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Os seus 

interesses de investigação centram-se na sociologia da genética forense; nas relações entre 

justiça, media e cidadania e nos estudos sociais de género. Tem coordenado diversos projetos 

de investigação e é autora e coautora de várias publicações nacionais e internacionais. 
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Participantes em Workshop e Conferências 

 

André Campante - Vogal do conselho diretivo do Instituto de Gestão Financeira do Ministério 

da Justiça. 

André Dias Pereira - Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 

Secretário científico do Centro de Direito Biomédico 

António Cluny - Procurador-Geral adjunto. Presidente da Medel - Magistrados Europeus pela 

Democracia e as Liberdades. Foi Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público 

(1988-1993; 1995-1999; 2005-2009). Tem várias publicações sobre temas do âmbito do 

sistema de justiça. 

António Pedro Barbas Homem - Professor Catedrático da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. Diretor do Centro de Estudos Judiciários desde 2011. Jurisconsulto. 

Membro da Comissão de Conciliação e Bons Ofícios dos Diferendos entre os Estados da 

UNESCO. Entre 2003-2008 foi Professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra e de diversas universidades estrangeiras. Tem vasta obra publicada nos domínios da 

Teoria e Filosofia do Direito, História do Direito, História do Pensamento Político, Relações 

Internacionais e Direito da Educação. 

António Rodrigues - Médico de Família. Integrou a Unidade de Missão para a Reforma dos 

Cuidados de Saúde Primários. 

Cristina Lopes da Silva - Sub-Diretora Geral da Direção-Geral da Administração da Justiça. 

Emanuel Augusto Santos – Economista no Banco de Portugal, docente universitário, foi 

Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. Foi diretor do Gabinete de Estudos Económicos 

do Ministério das Finanças, chefe do Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e das 

Finanças e presidente da comissão de fiscalização do Instituto Nacional de Estatística, diretor-

geral de Estudos e Previsão do Ministério das Finanças, vogal do Conselho Superior de 

Estatística, membro do Conselho Económico e Social e do Comité de Política Económica da 

União Europeia, vogal do conselho diretivo do Instituto de Gestão do Crédito Público. 

Filomena Leal – Funcionária judicial, integra o grupo de trabalho do Habilus.  

Hugo Tavares - Coordenador do Gabinete de Inovação Organizacional de Sistemas de 

Informação do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça. 
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Joaquim Parente – Funcionário judicial, integra o grupo de trabalho do Habilus. 

José Manuel Portugal – Jornalista. Diretor-adjunto de informação da RTP e assistente 

convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

Leonete Botelho - Jornalista. Editora de política do jornal “Público”. 

Luís Miguel Martins – Juiz Direito. Exerce funções como Juiz-Secretário do Conselho Superior 

da Magistratura. 

Manuel Oliveira - Enfermeiro. 

Maria Flor Pedroso – Jornalista. Editora de política da Antena 1. 

Maria Manuel Batalha – Assessora da Ministra da Justiça, foi subdiretora-geral da 

Administração da Justiça. 

Nuno Garoupa - Professor catedrático de Direito na Universidade de Illinois. A sua área de 

investigação é Direito e Economia e Direito Comparado. Autor de mais de diversos artigos 

publicados nas melhores revistas académicas da especialidade. 

Pedro Ferreira - Professor Associado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

Pedro Lima Gonçalves – Juiz desembargador. Diretor-Geral da Direção-Geral da Administração 

da Justiça. 

Raúl Cordeiro - Juiz de Direito na Comarca do Baixo Vouga. Foi juiz formador e membro do 

Conselho Geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. 
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ANEXO 6 

 

Curso de Especialização  

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA 

 

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO PÚBLICA 

LISBOA, 30 MARÇO 2012 

AUDITÓRIO DO CIUL – PICOAS PLAZA 

 

10.00h – 10.45: Apresentação do Curso 

Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura Juiz Conselheiro Dr. José Bravo 

Serra 

Director da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra Prof. Doutor José Reis 

Director do Centro de Estudos Sociais Prof. Doutor Boaventura de Sousa Santos 

 

10.45h – 11.00: Pausa para Café 

 

11.00h – 13.00h: Conferência An Integrated Approach to Court Performance and 

Judicial Accountability: What Can Be Learned from the U.S. Experience? 

Richard Schauffler, National Center for State Courts, EUA 

 

Comentários: Dra. Ana de Azeredo Coelho, magistrada judicial 

Prof. Doutora Maria Eduarda Gonçalves, docente universitária, Comissão Científica do 

Curso 

Moderação: José Igreja Matos, magistrado judicial, Coordenador do Curso de 

Especialização 

 

13.00h: Encerramento da Sessão 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA   

 

AVALIAÇÃO DA 1.ª EDIÇÃO - CURSO 2012-2013 
 

Enquanto formando(a) do Curso de Especialização em Gestão e Organização da Justiça, vimos 

solicitar a sua colaboração pedindo-lhe, por favor, que preencha o inquérito que a seguir se 

apresenta sobre o Curso, quer quanto à estrutura e conteúdos das oito unidades curriculares, quer 

quanto ao desempenho de docentes / formadores(as). 

Assegura-se o anonimato do inquérito e garante-se que a informação prestada não será associada 

à pessoa que a presta. As respostas recolhidas serão utilizadas unicamente para fins de avaliação 

da 1.ª edição do Curso. 

 
Muito agradecemos a sua colaboração. 
A coordenação  

 

 

I. Avaliação Geral do Curso 
 

Por favor, indique com um X a opção que melhor traduz a sua opinião sobre o Curso, 
quanto aos aspectos referidos. 
 
Na escala utilizada, 1 corresponde à opinião menos positiva e 5 à opinião mais positiva: 
 
 

Parâmetro 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
Estrutura e coerência das unidades curriculares   

     

 
Conteúdos (módulos) dentro de cada unidade curricular 

     

 
Adequação dos conteúdos das sessões 

     

 
Qualidade dos(as) docentes e formadores(as) 

     

 
Adequação do material de apoio fornecido 

     

 
Adequação do espaço 

     

 
Duração das sessões 

     

 
Divulgação dos materiais  

     

 
Organização geral 
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II. Avaliação das sessões e dos(as) docentes / formadores(as) por Unidade 
Curricular 

UC 1 - AS REFORMAS, A GOVERNAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

Avaliação das sessões letivas 
Muito 

negativo 
Negativo 

 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Importância dos conteúdos abordados 

     

 
Articulação entre componente teórica e prática 

     

 
Articulação entre as sessões 

     
 

Adequação do programa / ritmo de lecionação aos 
objetivos da formação 

     

 

Avaliação dos Docentes / Formadores 
Muito 

negativo 
Negativo 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Clareza na exposição dos temas 

     

 
Segurança e rigor no tratamento das matérias 

     

 
Incentivo à participação dos formandos 

     
 

Disponibilidade para responder a perguntas na 
sessão 

     

 

UC 2 - A SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 

Avaliação das sessões letivas 
Muito 

negativo 
Negativo 

 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Importância dos conteúdos abordados 

     

 
Articulação entre componente teórica e prática 

     

 
Articulação entre as sessões 

     
 

Adequação do programa / ritmo de lecionação aos 
objetivos da formação 

     

 

Avaliação dos Docentes / Formadores 
Muito 

negativo 
Negativo 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Clareza na exposição dos temas 

     

 
Segurança e rigor no tratamento das matérias 

     

 
Incentivo à participação dos formandos 

     
 

Disponibilidade para responder a perguntas na      
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sessão 

 

UC 3 – GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

Avaliação das sessões letivas 
Muito 

negativo 
Negativo 

 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Importância dos conteúdos abordados 

     

 
Articulação entre componente teórica e prática 

     

 
Articulação entre as sessões 

     
 

Adequação do programa / ritmo de lecionação aos 
objetivos da formação 

     

 

Avaliação dos Docentes / Formadores 
Muito 

negativo 
Negativo 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Clareza na exposição dos temas 

     

 
Segurança e rigor no tratamento das matérias 

     

 
Incentivo à participação dos formandos 

     
 

Disponibilidade para responder a perguntas na 
sessão 

     

 

UC 4 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES DA JUSTIÇA 

Avaliação das sessões letivas 
Muito 

negativo 
Negativo 

 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Importância dos conteúdos abordados 

     

 
Articulação entre componente teórica e prática 

     

 
Articulação entre as sessões 

     
 

Adequação do programa / ritmo de lecionação aos 
objetivos da formação 

     

 

Avaliação dos Docentes / Formadores 
Muito 

negativo 
Negativo 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Clareza na exposição dos temas 

     

 
Segurança e rigor no tratamento das matérias 

     

 
Incentivo à participação dos formandos 

     
 

Disponibilidade para responder a perguntas na 
sessão 
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UC 5 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Avaliação das sessões letivas 
Muito 

negativo 
Negativo 

 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Importância dos conteúdos abordados 

     

 
Articulação entre componente teórica e prática 

     

 
Articulação entre as sessões 

     
 

Adequação do programa / ritmo de lecionação aos 
objetivos da formação 

     

 

Avaliação dos Docentes / Formadores 
Muito 

negativo 
Negativo 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Clareza na exposição dos temas 

     

 
Segurança e rigor no tratamento das matérias 

     

 
Incentivo à participação dos formandos 

     
 

Disponibilidade para responder a perguntas na 
sessão 

     

 

UC 6 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Avaliação das sessões letivas 
Muito 

negativo 
Negativo 

 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Importância dos conteúdos abordados 

     

 
Articulação entre componente teórica e prática 

     

 
Articulação entre as sessões 

     
 

Adequação do programa / ritmo de lecionação aos 
objetivos da formação 

     

 

Avaliação dos Docentes / Formadores 
Muito 

negativo 
Negativo 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Clareza na exposição dos temas 

     

 
Segurança e rigor no tratamento das matérias 

     

 
Incentivo à participação dos formandos 

     
 

Disponibilidade para responder a perguntas na 
sessão 
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UC 7 - GESTÃO DO TRIBUNAL E GESTÃO PROCESSUAL 

Avaliação das sessões letivas 
Muito 

negativo 
Negativo 

 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Importância dos conteúdos abordados 

     

 
Articulação entre componente teórica e prática 

     

 
Articulação entre as sessões 

     
 

Adequação do programa / ritmo de lecionação aos 
objetivos da formação 

     

 

Avaliação dos Docentes / Formadores 
Muito 

negativo 
Negativo 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Clareza na exposição dos temas 

     

 
Segurança e rigor no tratamento das matérias 

     

 
Incentivo à participação dos formandos 

     
 

Disponibilidade para responder a perguntas na 
sessão 

     

 

UC 8 - COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA 

Avaliação das sessões letivas 
Muito 

negativo 
Negativo 

 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Importância dos conteúdos abordados 

     

 
Articulação entre componente teórica e prática 

     

 
Articulação entre as sessões 

     
 

Adequação do programa / ritmo de lecionação aos 
objetivos da formação 

     

 

Avaliação dos Docentes / Formadores 
Muito 

negativo 
Negativo 

Nem 
negativo 

nem 
positivo 

Positivo 
Muito 

Positivo 

 
Clareza na exposição dos temas 

     

 
Segurança e rigor no tratamento das matérias 

     

 
Incentivo à participação dos formandos 

     
 

Disponibilidade para responder a perguntas na 
sessão 
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III.  Opinião geral 

1. Como obteve conhecimento do Curso? 
 
 
 

2. Opinião geral sobre o Curso (aspectos positivos e negativos). 
 
 

 
 

3. Sugestões  
3.1. Sugestões gerais para melhorar o Curso. 
 
 
 
 

3.2. Sugestões sobre as Unidades Curriculares, seus módulos, conteúdos e duração. 
 
 
 

3.3. Sugestões sobre a avaliação. 
 
 
 
 

3.4. Sugestões sobre outros aspectos. 
 
 
 
 
 

4. Recomendaria este Curso a outras pessoas? Porquê? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO                 PARCEIROS 
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ANEXO 9 
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