CONSULTING GRUPPE
justiça e legislação

Quem Somos

A Nossa Experiência

ICON-INSTITUTE Consulting Group é uma das principais
empresas de consultoria de desenvolvimento com sede na
Alemanha. Oferecemos aos nossos clientes e parceiros
serviços e soluções inovadoras. A nossa reputação de
excelência e eficiência está baseada em quase 45 anos de
experiência, incluindo mais de 860 projetos em mais de 100
países.

Com mais de 20 anos de experiência prática somos um
fornecedor líder de serviços de consultoria nas áreas da
justiça e apoio da reforma legal.
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Educação e Formação
Desenvolvimento Económico
Desenvolvimento do Setor Financeiro
Engenharia e Infraestructuras
Agricultura e Desenvolvimento Rural
Política Social e Saúde
Investigação e Avaliação Social
Estatísticas
Tecnologias de Informação e Comunicação
Governação e Adminstração Pública
Justiça e Legislação

Os Projetos e Escritórios ICON

conceitos. consultoria. formação.
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Áreas de Negócio

Assuntos Jurídicos e Estado de Direito

Poder Judiciário
Ministérios da Justiça e Ministério
competentes
 Academias Judiciais e outras
Instituições de Formação
 Conselho Fiscal e Judicial
 Conselho Judiciais e do Ministério
Público
 Associações de Advogados e
Advocacia
 Acesso à Justiça/ Ajuda Legal
 Mediação e Resolução Alternativa de Litígios
 Estado de direito e da segurança do cidadão (justiça criminal, Crime Económico e organizado, combate à corrupção,
a luta contra o terrorismo, a polícia e ética, sistema prisional
e alternativas à prisões e prevenção do crime)
 Justiça Civil
 Bases de Dados Electrónicas e Sistemas de Gestão de
Processos
 E-justiça



Método de Trabalho

Apoiamos reformas de processo legal e judicial, através de:
 Desenvolvimento de marcos legais e institucionais
 Modernização e harmonização jurídica da legislação nacional
dos direitos do homem e perspectivas do Estado de Direito
 Redação Jurídica (legislação primária e secundária, códigos
de procedimento)
 Aproximação legal UE
 Assessoria Jurídica e Política UE
 Fomento da capacitação de
profissões jurídicas
 Organização de seminários, mesas
redondas, workshops, reuniões
oficiais de alto nível
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Os Nossos Serviços

Referências Selecionadas

A nossa gama de serviços de assistência técnica inclui:
 Busca aplicada, setor de análise
 Estudos de viabilidade, avaliações de necessidades
 Desenvolvimento organizacional, fortalecimento
institucional
 Capacidade de desenvolvimento
 Desenvolvimento de recursos
humanos
 Plano de estratégia
 Identificação do projeto e
formulação
 Assessoria política, e serviços de
consultoria
 Gestão de mudança
 Formação (incluindo formação de
trainees), desenvolvimento de curriculum
 Seminários, workshops, viagens de estudos e conferências
 Comunicação, campanhas de sensibilização
 Gestão financeira

Palestine: Empowering the Palestinian Judicial System, Phase I
& II  Financiamento: EU  Beneficiário: High Judicial Council,
Palestinian Judicial Institute, Bar Association, Ministry of Justice
 Período: 2005 - 2009; 2009 - 2012

Cooperamos com organizações internacionais e nacionais,
grupos de reflexão e especialistas, que prestam assistência
técnica, de acordo com os padrões internacionais, a
instituições governamentais e outras autoridades públicas em
países em transição em todo o mundo.

Kazakhstan: Support to Judicial and Legal Reform in the
Republic of Kazakhstan  Financiamento: EU  Beneficiário:
Ministry of Justice, Supreme Court  Período: 2010 - 2013
Uzbekistan: Further Strengthening of the Bi-Cameral
Parliamentary System and Communications between the
Parliament and the Regional Assemblies in Uzbekistan 
Financiamento: EU  Cliente: European Commission
Directorate General for Development and Cooperation EuropeAid  Beneficiário: Bi-Cameral Parliament of
Uzbekistan  Período: 2012 - 2014
Guatemala: Technical Assistance to the Programme for
Support of Security and Justice  Financiamento: EU 
Cliente: Delegation of the European Commission to
Guatemala  Período: 2013 - 2016

A nossa equipe é composta de advogados altamente
qualificados, especializados em diversas áreas de direito e com
uma vasta experiência na implementação de projetos de
assistência técnica nos domínios da justiça e de reforma legal.
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Damos particular atenção a questões transversais: gender e
minorias, assuntos culturais, meio ambiente e ética.
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Para informações adicionais, entre em contato com:
ICON-INSTITUTE GmbH & Co. KG Consulting Gruppe
Área de Negócios Justiça e Legislação
Von-Groote-Str. 28, 50968 Köln, Alemanha
Tel.: + 49 221 937430
Fax: + 49 221 937435
Email: eliab.figueroa@icon-institute.de
Web: www.icon-institute.de
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