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Programa de Especialização 

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA   

 

LISTA DE DOCENTES / PALESTRANTES 

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 na Vara de Competência Mista de Braga. 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 projetos de investigação 

internacionais, designadamente no domínio da sociologia das organizações, administração e 

gestão dos tribunais.  
 

 

 

 

http://www.iaca.ws/
http://www.iaca.ws/
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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 na Vara de Competência Mista de Braga. 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”. 

 

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 
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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.  

 

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 
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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). Vice-presidente 

da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e coordenador do seu Gabinete de Estudos e 

Observatório dos Tribunais. 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. 

 

 

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).  
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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.  

 

 

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. 

 

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. 
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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 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 na Vara de Competência Mista de Braga. 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 
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publicações nessa área. É membro do CHER - Consortium of Higher Education Researchers - e 

do comité executivo do EAIR - The European Higher Education Society. 

 

 

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. 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 
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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. 

 

 

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. 
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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 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  

 

 

UNIDADE CURRICULAR 7 

Coordenação: José Mouraz Lopes  

José Mouraz Lopes 
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Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra. Diretor da revista «JULGAR». 

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.  

 

José Igreja Matos 

Juiz de direito na Vara de Competência Mista de Braga. 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). Vice-presidente 

da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e coordenador do seu Gabinete de Estudos e 

Observatório dos Tribunais. 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 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. 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. 
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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. 

 

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”. 

 

Raúl Cordeiro 

Juiz de Direito na Comarca do Baixo Vouga. Foi juiz formador durante três anos. 
 

Manuel Ramos Soares 

Juiz de direito no círculo judicial de Almada. Vogal do CSM (2001 a 2004). 

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. 

 

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, 
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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. 

 

 

 

PARTICIPANTES EM WORKSHOP 

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

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

Informação do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça. 

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 – Magistrado judicial, 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. 

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. 

Filomena Leal – Funcionária judicial. 

Joaquim Parente – Funcionário judicial. 

 


