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A Escola de Direito do Porto, da Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa, organiza em Março de 2014 um Curso de Formação para Juízes em Direito 

da Concorrência, com o financiamento da Comissão Europeia e o apoio do Centro de 

Estudos Judiciários.

Coordenadora: Prof. Doutora Sofia Oliveira Pais (spais@porto.ucp.pt)

Destinatários

Auditores de Justiça, Juízes e Magistrados do Ministério Público e Magistrados da 

Magistratura Judicial, portugueses e espanhóis.

Vagas

- 15 para Magistrados da Magistratura Judicial;

- 8 para Magistrados do Ministério Público;

- 2 para Auditores de Justiça;

- 5 para Magistrados Espanhóis.

A seleção dos participantes será feita por especificidade, mérito e antiguidade.

Objectivo

Este curso visa dar a conhecer o regime do direito antitrust (artigos 101º e 102º do TFUE 

e private enforcement) fornecendo, aos tribunais nacionais, uma formação intensiva e 

aprofundada destas questões, através de sessões plenárias, workshops e conferências. 

Línguas 

As sessões plenárias serão lecionadas em português. 

Os workshops serão realizados em português e espanhol. 

As intervenções na conferência final serão proferidas em inglês, português e espanhol.

Calendário

- 31 de janeiro: data limite de inscrição

- 7 de fevereiro: notificação de admissão e envio da chave de acesso ao campus online 

- 10 de março: reunião preparatória por videoconferência (UCP/CEJ) 

- 27 e 28 de março: seminário (exclusivo a Magistrados) 

- 29 de março: conferência internacional (sessão aberta ao público)

A participação é gratuita, sujeita a inscrição obrigatória

A Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa, com o apoio do 

programa de Formação de Juízes Nacionais em Direito da Concorrência, da Direção Geral 

da Concorrência, suportará os seguintes custos: 

- bilhete de avião ou comboio da cidade de origem para o Porto (até um certo limite);

- alojamento e refeições mencionadas no programa.

Não serão cobertos os custos que resultem do cancelamento da inscrição. Nesse caso os 

custos da viagem e alojamento serão cobertos pelo candidato que cancelou a inscrição 

no curso.
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