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AGENDA 

CIMEIRA DE PRESIDENTES  

DOS CONSELHOS SUPERIORES DE JUSTIÇA DA CPLP 

(online) 

12 de Maio de 2021 

11:00 – 13:00 (hora de Lisboa) 

 
1. Abertura da reunião pelo Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura de Portugal 

 

2. Aprovação da agenda 

 

3. Aprovação do Estatuto do Fórum 

Análise do projecto de Estatuto do Fórum (em anexo) preparado pela Comissão Permanente: 

 Intervenção de cada um dos Presidentes (10 minutos cada) 

 Votação 

 

4. Definição da modalidade das reuniões no próximo biénio  

Realização online devido às restrições impostas na sequência da pandemia. 

 Discussão e previsão da modalidade a adoptar 

 

5. Escolha do Presidente e do Vice-presidente do Fórum para o primeiro 

biénio 2021-2023 

Os membros da Comissão Permanente, na 2.ª reunião, concordaram em propor à Cimeira de 

Presidentes que, na escolha da presidência e vice-presidência, se siga a ordem alfabética, da 

seguinte forma: se o primeiro país na ordem alfabética aceitar assumir a presidência, o segundo 

país na ordem alfabética exercerá a vice-presidência do Fórum; na impossibilidade do primeiro 
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país na ordem alfabética aceitar a presidência, o segundo país na ordem alfabética exercerá a 

presidência e o terceiro país na ordem alfabética exercerá a vice-presidência; e assim 

sucessivamente, seguindo-se a ordem alfabética, quer na presidência, quer na vice-presidência, 

de modo a assegurar uma transição fácil, do país que termina a presidência para o que se lhe 

segue, no final de cada biénio. 

 Apresentação de candidaturas 

 Votação 

 

6. Escolha da sede da Comissão Permanente para o biénio e designação 

do Secretário-geral 

Os membros da Comissão Permanente, na 2.ª reunião, reflectiram sobre as várias soluções que 

melhor asseguram a estabilidade dos trabalhos do Fórum – eleger um secretário-geral do mesmo 

país que exerce a presidência ou eleger um secretário-geral fixo em determinado país – tendo 

concluído por acordo que, pelo menos na fase inicial de implementação do Fórum, a segunda 

solução, permitirá garantir uma certa estabilidade ao funcionamento do Fórum. 

Simultaneamente, esta solução permite a repartição de responsabilidades entre três países – o 

que exerce a presidência, o que exerce a vice-presidência e o que exerce o secretariado – e 

promove a cooperação entre eles na organização de cada Fórum bienal. 

 Deliberação sobre a sede da Comissão Permanente para o primeiro biénio 

 Proposta de Portugal 

 Apresentação de outras propostas 

 Discussão e votação 

 Designação do Secretário-geral (pelo Conselho Superior de Justiça do país da sede da 

Comissão Permanente) 

 

7. Escolha do tema da Cimeira  

Proposta de Cabo Verde para o tema da próxima Cimeira:  

 “O impacto das novas tecnologias na organização, formação e gestão judiciária” 

 Apresentação de outras propostas 
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 Discussão e votação 

 

8. Propostas de trabalho a desenvolver durante o biénio pela Comissão 

Permanente.  

Áreas de interesse comum identificadas pela Comissão Permanente na 1.ª reunião:  

(i) As novas tecnologias;  

(ii) A formação de juízes. 

 

 Discussão e votação 


