
   
 
 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

I Fórum Anual da Magistratura Judicial – Alterações ao Código do Processo Civil 

 

Prezados Sr.(as) Jornalistas e 

 Profissionais de Comunicação Social 

 

O Conselho Superior da Magistratura Judicial, o Ministério da Justiça, através da 

Direção-Geral da Política de Justiça e o Programa das Nações Unidades para o 

Desenvolvimento, (PNUD) organizam na cidade da Praia, nos dias 30 de novembro, 01 

e 02 de dezembro, o I Fórum Anual da Magistratura Judicial, com o intuito, nesta 

primeira edição, de trazer para o epicentro do debate as alterações ao Código do Processo 

Civil. 

O evento, de duração de 03 dias, a decorrer no Salão de Banquetes da Assembleia 

Nacional, inicia a partir das 9 horas do dia 30 de novembro com a abertura copresidida 

pela Ministra da Justiça Dra. Joana Rosa, o Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura Judicial, Dr. Bernardino Delgado e o Representante Residente do 

Escritório Conjunto do PNUD; UNFPA e UNICEF em Cabo Verde Sr. Steven 

Ursino.  

Os três dias do Fórum contam com um vasto programa composta por 8 painéis, 

ministrados por conferenciastes nacionais e internacionais   que inclui entre outros os 

seguintes temas: a Organização Interna dos Serviços nos Tribunais; O Acesso à 

Justiça, o Direito de Recurso e a Eficácia das Decisões Judiciais; Prazo razoável – 

implicações; Providências Cautelares; Audiência Preparatória/enunciação dos 

temas de prova; Novas Tecnologias - As experiências de Portugal e de Cabo Verde 



   
 
 

– SIJ; A reforma do Contencioso Administrativo e as Alterações no Processo 

Executivo- As novas causas de extinção da instância. (Ver programa em anexo) 

O Fórum de 3 dias, pretende ser muito prático, interativo e participativo incluindo 

sessões de apresentação em plenário seguidas de discussões e debates à luz da realidade 

judiciária nacional, tanto quanto é certo que, a partilha de boas práticas, a comunhão de 

experiências vivenciadas em países que nos são próximos e a elaboração de um 

documento que condensa as principais conclusões e recomendações, estão na primeira 

linha das preocupações que presidem a organização do Evento. 

 Contando com a vossa colaboração de sempre na cobertura e divulgação das nossas 

atividades, agradecemos desde já a vossa presença e endereçamos: 

Os nosso mais sinceros Cumprimentos! 

Para mais informação contatar a assessoria de imprensa do CSMJ 

Ester D. de Piedade da Conceição -   email: ester.piedade@csmj.gov.cv  - tel.: 3337709  mvl: 5862282 
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