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CONFERÊNCIA 

Estado da 
Justiça em 
debate ao
mais alto nível
INVESTIGADORES e altos re-
presentantes da Justiça em
Portugal estarão reunidos nu-
ma conferência internacio-
nal no próximo dia 26 de Se-
tembro, na Faculdade de Eco-
nomia da UC para analisar o
estado do sistema judicial por-
tuguês. Entre os oradores con-
vidados destaca–se a participa-
ção de Laborinho Lúcio, juiz
conselheiro do Supremo Tri-
bunal de Justiça jubilado, Al-
berto Costa, ministro da Justi-
ça, Fernando Pinto Monteiro,
procurador–geral da Repúbli-
ca, e Noronha Nascimento,
presidente do Supremo Tribu-
nal de Justiça.    

O objectivo central da con-
ferência é analisar os pontos
fortes e as debilidades da go-
vernação do sistema judicial
português no âmbito das re-
formas em curso, nomeada-
mente o novo mapa judiciário
e a reforma do sistema pe-
nal. As questões da eficiência
e qualidades dos tribunais por-
tugueses, a profissionalização
e formação dos responsáveis
pela gestão e organização dos
tribunais serão temas a serem
analisados pelo leque de ora-
dores convidados. 

A conferência intitulada
“Estado, sociedade e justiça no
Século XXI: democracia, qua-
lidade e eficiência nos tribu-
nais judiciais” é organizada pe-
lo Observatório Permanente
da Justiça do Centro de Estu-
dos Sociais da Universidade
de Coimbra (OPJ/CES), pela
Associação Sindical de Juízes
Portugueses (ASJP) e pelo
Centro de Estudos Judiciários
(CEJ) e conta com o apoio do
Ministério da Justiça.   

A conferência serve como
ponto de partida para o curso
de formação “Gestão e Orga-
nização dos tribunais”, orga-
nizado pelo OPJ/CES e pela
ASJP que terá lugar em Coim-
bra em Outubro.  No curso se-
rão apresentados os modelos
mais actualizados de gestão e
administração públicas devi-
damente aplicados ao domínio
judiciário de modo a possibi-
litar aos participantes um me-
lhor e mais qualificado desem-
penho da actividade jurisdicio-
nal e da administração da jus-
tiça. O curso pretende igual-
mente fornecer aos participan-
tes instrumentos teóricos e
práticos necessários à concre-
tização dos objectivos da refor-
ma organizativa, administra-
tiva e de gestão dos tribunais
em curso.


