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Designação da
prática

Necessidades de formação, análise e avaliação de impacto

Principais
Este sistema de análise e de avaliação de impacto foi especialmente
características: concebido para avaliar o resultado das sessões de trabalho organizadas
para aplicação dos módulos de formação no domínio do direito da
família da UE para a Comissão Europeia.
Dois a três meses antes da execução de cada sessão de trabalho é
enviado um questionário de avaliação inicial das necessidades,
juntamente com o formulário de registo, aos participantes interessados
(ou registados). Através deste pequeno questionário, os candidatos
fornecem uma visão global da sua experiência profissional e da sua
experiência no domínio do direito da UE em geral e, mais
concretamente, no domínio do direito da família da UE.
As perguntas destinam-se a analisar os motivos que levaram os juízes e
magistrados do Ministério Público a registarem-se para participar, bem
como as suas expectativas em matéria de formação aquando da
participação nas sessões de trabalho.
Através da avaliação destes dados, os organizadores das ações de
formação são capazes de recolher informações importantes sobre o
perfil profissional dos candidatos, o seu nível de conhecimento dos
temas em causa e, consequentemente, definir que prioridades de
formação coincidirão melhor com os objetivos do programa.
Esta avaliação preliminar das necessidades de formação tem um
potencial efeito duplo na eficiência da formação nos domínios
selecionados pelos candidatos registados e na definição das
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necessidades de formação individuais dos candidatos.
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Contactos
instituição

da Academia de Direito Europeu (ERA)
Metzer Allee, 4
54295 Trier
Alemanha
Telefone: + 49 651 93737-0
Fax: + 49 651 93737-773
Endereço de correio eletrónico: info@era.int
Sítio Web: http://www.era.int

Outras
observações

Apesar de todas as instituições de formação para a magistratura na UE
terem implementado o seu próprio sistema de avaliação das
necessidades de formação, aquando da realização do presente estudo
foram reunidas ideias particularmente interessantes.
O mecanismo acima descrito representa um bom exemplo da
interligação entre a avaliação das necessidades de formação e a
avaliação da formação, uma vez que foi concebido como um processo
duplo de avaliação imediata e a médio prazo do efeito da formação.
Pode ser considerado como uma MELHOR PRÁTICA.

Fonte: Projeto-piloto - Formação Judiciária Europeia: «Lote 1 – Estudo sobre as melhores práticas na
formação de juízes e magistrados do Ministério Público», realizado pela Rede Europeia de Formação
Judiciária (REFJ)
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