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INTRODUÇÃO

Entre a Revolução de 1820 e o Estado Novo a instalação das instituições públicas criadas
pelos governos liberais e republicanos, em particular o parque judiciário comarcão,
assentou primordialmente nos magros orçamentos municipais e na nacionalização dos
bens da Igreja Católica. Os nacionalizados conventos e colégios vão servir para
alojar/albergar hospitais, câmaras municipais, liceus, quartéis militares, bibliotecas,
tribunais, cadeias e até o Parlamento, como destaca António Manuel Nunes (2003).
Salvo algumas exceções, no período entre a revolução liberal e o advento da República
os espaços da Justiça, tribunais e cadeias, albergavam-se nos Paços dos Concelhos, o
que aliás se manteve até à década de 40 do século passado. Os Mapas Judiciais que se
foram sucedendo desde Mouzinho da Silveira não previam a construção de novos
edifícios para a instalação das Relações e dos Tribunais de Comarca, que se foram
acomodando em edificado existente. As reformas judiciárias da Monarquia
Constitucional, da Primeira República e do Estado Novo atribuíam sistematicamente aos
municípios a incumbência de instalarem os tribunais judiciais e as casas de habitação
dos magistrados, numa opção legislativa que só veio a ser alterada na década de 80 do
século passado, quando a construção dos tribunais foi transferida para o Estado,
mantendo-se, porém, a obrigatoriedade de os municípios fornecerem os terrenos
destinados à edificação dos tribunais de primeira instância.
Apesar deste pano de fundo, na década de 40 do século passado, os relatórios de
inspeção elaborados por magistrados nomeados pelo então Conselho Superior
Judiciário foram pondo em evidência que a debilidade financeira de alguns municípios
havia contribuído significativamente para o estado de degradação das instalações dos
tribunais de comarca e o ambiente impróprio dessas infraestruturas.
A degradação do parque judiciário comarcão influenciou a vontade de sucessivos
responsáveis da pasta da Justiça, nomeadamente, Cavaleiro de Ferreira (1940-1954),
Antunes Varela (1954-1967) e Almeida Costa (1967-1973) que deram corpo a um amplo
programa estatal de construção de tribunais de 1.ª Instância, com um novo paradigma
arquitetónico e infraestrutural dos espaços de Justiça - o programa Palácios de Justiça , financiado através de uma solução orçamental consistente na criação dos Cofres dos
Tribunais e dos Conservadores, Notários e Funcionários da Justiça, que garantia
autonomia financeira ao Ministério da Justiça.
Para operacionalizar todo aquele programa de construções houve que definir e
normativizar as várias fases do processo de construção, desde o momento inicial do in
put decisório até à conclusão dos trabalhos de construção, recorrendo a um escol de
arquitetos, engenheiros e técnicos do então Ministério da Obras Públicas onde, desde
1934, existia uma Comissão de Construções Prisionais que foi presidida pelo Prof. Beleza
dos Santos. Muitas destas empreitadas foram entregues a Brigadas de Trabalho Prisional
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tendo o Governo, em 1945, aprovado o regulamento do trabalho dos reclusos fora dos
estabelecimentos prisionais.
Os tribunais então projetados e construídos acabaram por deixar marcas no tecido
urbano dos principais municípios do território nacional, caracterizando os novos centros
cívicos. Edifícios de dois pisos, com demarcação hierárquico-simbólica entre os serviços
a instalar no piso térreo e o tribunal, no 2.º piso (andar nobre), todos com uma fachada
principal enfatizada com vestíbulo ou átrio e uma escadaria nobre de acesso ao andar
nobre, no qual se situavam a sala de audiências e um dispositivo rígido de portas,
gabinetes, salas e corredores internos que separavam os diversos espaços de circulação.
De acordo com as linhas definidas por Duarte Pacheco, o cérebro da estética do regime,
a arquitetura de Justiça assentaria numa construção durável, de linhas austeras, de um
neoclassicismo depurado, norteada para uma funcionalidade destinada aos seus
utilizadores quotidianos e que preferencialmente não agredisse o património já
edificado.
Assim se foram, do ponto de vista semiótico, ao longo do século passado, escorando os
principais significantes externos e internos da função de julgar, nas suas correlações com
restantes poderes e na hierarquização dos estatutos sociais dos profissionais do foro.
Mesmo após Abril de 1974, o paradigma “Palácio de Justiça” não sofreu cortes
epistemológicos de monta. Com efeito, uma parte significativa dos novos tribunais que
entraram em funcionamento nos anos finais do século passado baseou-se em projetos
concebidos antes de 1974, cujas empreitadas de construção se arrastaram pelas
décadas de 1980 e 1990, face à descapitalização dos Cofres e à extinção das Brigadas de
Trabalho Prisional. O programa funcional definido em 1950 manteve-se em vigor ainda que com algumas alterações de pormenor – depois de 1974, para acolher o
emprego de estruturas de betão, que já vinham sendo toleradas ao tempo do mandato
de Almeida Costa.
Nas décadas de 80 e 90 foram inaugurados em Portugal cerca de 65 edifícios de
tribunais, dos quais 18 tinham projetos de arquitetura ou estudos arquitetónicos
preliminares que datavam de antes de 1974 (Nunes, 2003: 371-388). Mais de 70%
desses novos edifícios começaram a funcionar durante os mandatos de Laborinho Lúcio
(1990-1995) e Vera Jardim (1995-1999), coincidentes com o primeiro e segundo quadros
comunitários de apoio.
A modernidade chega à arquitetura dos tribunais já no início deste século, com palácios
de Justiça de linhas depuradas e espaços interiores luminosos e amplos, de que são
exemplos emblemáticos os tribunais de Sintra e de Cascais.
Algumas das propostas arquitetónicas mais ousadas suscitaram posteriormente
dificuldades nos planos da segurança, da manutenção (incrustação em larga escala de
símbolos locais) e da conservação (espaços verdes).
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Os tribunais de Sintra, de Cascais, de Almada, na sua modernidade, monumentalidade
e aparente infinitude são o exemplo do esgotamento da capacidade de resposta do
edificado mais recente.
Nos últimos anos - mercê em grande parte de opções financeiras que privilegiam o
arrendamento de espaços em detrimento da adaptação ou construção de raiz - a
simbologia do espaço judiciário tem vindo a ser conformada por um certo ecletismo,
que afeta a generalidade dos edifícios públicos, que se veem confinados a utilização e
adaptação do imobiliário para uso comercial, espaços indiferenciados e anódinos, que
respondem a necessidades prementes, imediatas e não programadas de instalar
serviços de Justiça e tribunais, sem a gravitas e a valorização icónica da sua anterior
inscrição imobiliária e urbana. É a própria imagem da Justiça que se adapta, arrumandose em edifícios concebidos para escritórios, nestes tempos em que as exigências da
avaliação de desempenho do new public management perpassam também a
Administração da Justiça, apelando a mais eficiência e accountability.

No Programa do XXI Governo Constitucional (2015-2019) reitera-se a necessidade de
fortalecer a capacidade de ação dos tribunais, através do planeamento e da definição
dos meios humanos, técnicos e financeiros adequados ao desenvolvimento da respetiva
atividade, em função da carga processual e da complexidade dos contenciosos.
O capítulo quinto da parte terceira do Programa do Governo, dedicado à Justiça,
desenvolve uma agenda que visa a aproximação da Justiça aos cidadãos,
reestabelecendo os sentimentos de confiança, através da melhoria da gestão do sistema
judicial, da promoção do descongestionamento dos tribunais, da simplificação, da
desmaterialização dos processos judiciais e da melhoria da qualidade da organização e
da prestação de serviço das secretarias dos tribunais.
O edificado dos tribunais constitui uma componente significante dos “meios” alocados
ao sistema judicial e deve considerar a dimensão simbólica daqueles, como órgãos de
soberania encarregados de administrar a Justiça, a evolução havida na concepção das
edificações do judiciário, bem assim como a adequação interna dos espaços, atendendo
à natureza dos contenciosos e ao processo de modernização e reorganização das
secretarias.
A Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, prevê, na alínea d) do n.º 5 do artigo 6.º a
elaboração de legislação especial relativa à programação de investimentos em
infraestruturas e equipamentos para organismos sob tutela do membro do Governo
responsável pela área da Justiça.
Com esse contexto, importa sistematizar a informação disponível e avaliar os
diagnósticos já efetuados pelos competentes serviços e organismos do Ministério da
Justiça, nomeadamente a Direção-Geral da Administração da Justiça e o Instituto de
Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P., sobre o parque judiciário comarcão,
revendo-os à luz de um enfoque diacrónico que, com o horizonte de mais de uma
legislatura, defina prioridades e se compagine com uma visão prospetiva da evolução
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socioeconómica do país e do nosso sistema de Justiça e articule as necessidades de
investimento com o quadro orçamental nacional e o próximo quadro comunitário de
apoio.
A avaliação da implementação da Reforma Judiciária de 2014 constituiu um momento
propício à análise, pela Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), das cerca de
trezentas instalações disponíveis, com identificação das respetivas características e
condições de funcionamento. O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da
Justiça – IGFEJ, por seu turno, detém um repositório de todo o património afeto aos
serviços de Justiça, bem assim como das necessidades de intervenção, de requalificação
e de instalação. Elaborou, a solicitação da tutela, programas de reflexão incidindo sobre
a capacidade, a adequação e as respostas futuras dos equipamentos afetos aos tribunais
nos grandes centros urbanos.

Uma leitura cruzada de toda a informação disponível dá substância à conclusão de que,
independentemente do trabalho desenvolvido nos últimos anos na área do património
edificado do parque judiciário comarcão, permanecem carências ao nível das
instalações e identificam-se necessidades significativas de investimento na manutenção
e renovação.
O Relatório que ora se apresenta incide apenas sobre os tribunais de primeira instância1,
definindo uma estratégia plurianual de requalificação e modernização que integrará,
para além das componentes do edificado, as tecnologias de informação e comunicação
e os meios humanos. Na componente do edificado deu-se especial relevância às
questões da climatização, das acessibilidades, da segurança e dos locais de detenção,
não esquecendo a eficiência energética.
A estratégia que se define neste relatório cobrirá o horizonte de uma década (20182028) e será executada com base num plano plurianual.

1

Os tribunais superiores, mercê da autonomia financeira de que gozam, têm vindo a realizar as
intervenções necessárias à conservação das respetivas instalações.
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Visão:
Os tribunais desempenham funções múltiplas, com destaque para as funções instrumentais, as
funções políticas e as funções simbólicas. Quando imaginamos um tribunal tendemos a pensar
num edifício público com uma determinada configuração, forma e estilo, que transmite um
sentimento de peso, de importância e de gravidade.
A arquitetura dos tribunais revela-nos muito acerca das ideologias e consequentes
representações (políticas, institucionais, profissionais, culturais, simbólicas e sociais) em que
assenta o processo judicial e as dinâmicas de poder nos julgamentos e diligências processuais
(Mulcahy, 2011:397).
Em contraste com uma conceção de neutralidade, argumenta-se, pois, que a estruturação de
um tribunal, a configuração de paredes e divisões, a altura dos estrados e das tribunas, o seu
posicionamento e, até mesmo, a escolha dos materiais utilizados são cruciais para a
compreensão da atividade de julgar (Mulcahy, 2007:384)
Segundo Foucault (1975) o espaço, a arquitetura, enquanto ordenação do visível, é fundamental
para o exercício do poder, na medida em que as “pedras” podem tornar as pessoas dóceis e
submissas, dado que a arquitetura permite exercer o controlo e a dominação.
Com a Modernidade surgiram os palácios de Justiça onde é visível uma clara demarcação da
atividade judicial de outras atividades cívicas, bem como uma delimitação das pessoas dentro
do espaço. No caso português, verificou-se uma rotura com os modelos arquiteturais de Justiça
herdados do passado, ligados ao aparato de Justiça do Estado Novo.
O movimento de concentração da população portuguesa nos grandes centros urbanos e
respetivas periferias, em particular no litoral e no norte, com o concomitante envelhecimento e
desertificação do interior, teve também reflexos profundos na distribuição territorial dos
contenciosos, influenciando a organização judiciária e a implantação dos equipamentos
judiciários ao longo do país.
A partir de 2008, a crise das dívidas soberanas gerou uma contração do mercado formal de
emprego, mais precariedade laboral e a redução dos salários no sector público e privado, o que
contribuiu para a diminuição do rendimento disponível e para um maior endividamento das
famílias, ao mesmo tempo que gerou feridas profundas num tecido económico estruturado
sobre micro, pequenas e médias empresas.
O contexto social e económico levou os cidadãos a virarem-se para a Justiça como forma de
fazerem valer os seus direitos individuais e coletivos, gerando uma grande pressão sobre os
tribunais, o que contribuiu para a quase implosão das jurisdições associadas à economia,
nomeadamente as execuções e o comércio, que conheceram um crescimento exponencial de
entradas de processos, entorpecendo a capacidade de resposta do sistema.
Esse fator, associado à fraca visibilidade das respostas da Justiça criminal, na dimensão da
pequena e média criminalidade e à percepção de desigualdade em função do poder económico
dos agentes, na perseguição criminal, provocou uma enorme erosão da confiança dos cidadãos
no sistema de Justiça no seu conjunto.
As dificuldades de adaptação do sistema à inovação e transformação tecnológicas contribuíram
também para a perceção da Justiça como lenta e do espaço da Justiça como vetusto e saturado.
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E a saturação dos espaços – mais evidente nos grandes centros – ao mesmo tempo que reforça
essas percepções, pondo em crise a relação de confiança entre os cidadãos e o seu sistema de
Justiça, afeta o direito dos profissionais do sistema de Justiça a condições de trabalho dignas e
estimulantes.
O esforço que se exige aos tribunais, na sua missão de realização da Justiça e de contribuição
para a paz social, não pode ser dissociado da componente meios. A modernização da
organização e a dignificação dos espaços da Justiça são duas faces de um programa de
capacitação dos tribunais para fazer face à morosidade e para a recuperação da confiança dos
cidadãos.
Na generalidade dos municípios do interior, a articulação com as autarquias tem permitido
assegurar a conservação do edificado. O mesmo não se verifica, porém, nas áreas de maior
densidade populacional que simultaneamente constituem os espaços em que se verifica maior
concentração numérica e dispersão física de equipamentos.
No final de 2017 quatro comarcas - Lisboa, Porto, Lisboa Oeste e Porto Este – concentravam
37,73% do volume processual nacional.
Lisboa e Porto, a par de Coimbra, serão as comarcas em que a questão do edificado dos tribunais
suscita maiores problemas, em virtude de fatores múltiplos, em que avultam a insuficiência e
proliferação dos espaços afetos à atividade dos Tribunais e dos Departamentos de Investigação
e Ação Penal (DIAP’S), o custo excessivo de instalações arrendadas, a instalação por
arrendamento em equipamentos inadequados e, bem assim, o nível de degradação de edifícios
próprios.
Será, pois, necessário identificar soluções diferenciadas e pensar autonomamente a questão das
instalações dos tribunais nos grandes centros.
Nas cidades com maiores dimensões - pese embora a circunstância de algumas delas serem
dotadas de múltiplas centralidades – a já apontada disseminação de instalações, sediadas por
vezes em edifícios incaracterísticos, gera dificuldades acrescidas na gestão, do mesmo passo que
potencia a desorientação dos cidadãos.
A concentração em polos dotados de acessibilidades em matéria de transportes públicos
constitui uma solução que permite a criação de sinergias entre os vários edifícios, ao mesmo
tempo que favorece o conhecimento e a identificabilidade.
A progressiva desmaterialização dos processos, aliada à possibilidade de acesso remoto e ao
aumento da oferta de certidões eletrónicas tenderá a reconduzir as necessidades de deslocação
ao tribunal aos casos de intervenção em atos processuais.
A expansão dos balcões únicos e a multiplicação de canais de disponibilização de informação ao
cidadão atenuarão dificuldades que possam subsistir no acesso a instalações centralizadas.
Os novos espaços a edificar ou configurar respeitam a filosofia de organização do Tribunal +,
assente na centralização do atendimento, na proteção das secretarias relativamente à
generalidade do público, na criação de espaços de espera dotados de comodidade e facilities,
na triagem automática dos intervenientes processuais e no seu encaminhamento mais agilizado
para as diligências, assim como numa sinalética clara.
A adequação do parque judiciário aos desafios que se colocam aos tribunais no século XXI exige
um grande esforço de planeamento, de organização, de execução, de que este relatório
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constitui o ponto de partida. O orçamento do Ministério da Justiça terá de acomodar, num
contexto de finitude dos recursos próprios e dos constrangimentos financeiros do Orçamento
de Estado, soluções que respondam à necessidade de dotar o sistema de equipamentos que
assegurem condições de realização de uma Justiça mais célere, mais equitativa, mais
compreensível e mais próxima dos cidadãos.

Opções Estratégicas:

1.ª Um programa de construção e requalificação do parque judiciário
adaptado à realidade do litoral e do interior do território continental.
As áreas metropolitanas
Em qualquer ordenamento jurídico há uma dimensão cartográfica do espaço de Administração
da Justiça. Direito e Justiça existem e são validados num determinado espaço. Daí o esforço
expendido e a particular atenção que nas reformas judiciárias são dedicados ao desenho dos
mapas judiciários e territórios judiciais, de espaços de Justiça e de espaços de concentração de
competências materiais e territoriais.
Nas últimas décadas, assiste-se a uma reconfiguração do sistema jurídico e judicial, com a
introdução de diferentes tipos de lógicas e de racionalidades (gestionária, eficiência/eficácia,
produtividade e tecnológica) que interferem no modo como a cultura jurídica e judiciária se
legitimam, a si mesmas e à instituição judiciária. (Branco, 2015: 62).
Em resultado, os espaços dos tribunais e, em particular, dos tribunais de primeira instância,
também estão em mudança.
Uma mudança que se encaixa nas diversas tendências que podemos encontrar para o século
XXI, entre as quais se destacam a banalização dos edifícios, as preocupações com a criação de
novas valências e com a segurança e desmaterialização da Justiça, interligando-se com os novos
conceitos e correntes da linguagem arquitetónica.
A rede das infraestruturas do parque judiciário tem tentado acompanhar alguns destes desafios,
mas é sobretudo nos grandes centros urbanos e no litoral que se fazem sentir as principais
necessidades de racionalização de meios, de inovação tecnológica, de reforço da perspetiva
gestionária no serviço público de Justiça e de renovação do edificado. No interior é necessário
reforçar as redes de conectividade, corrigidos que foram, em 2017, os excessos do mapa
judiciário de 2014.
As principais tendências do desenvolvimento económico e social nacional têm originado uma
concentração assimétrica e desproporcional da atividade económica e do emprego nas zonas
litorais do território fragilizando a coesão territorial.
No litoral e nos grandes centros urbanos a crescente procura de algumas jurisdições,
nomeadamente de execuções, de comércio, de família e menores, do trabalho e administrativa
e fiscal determinou o reforço da especialização, originando soluções de acomodação proliferada
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dos tribunais em edifícios de escritórios indiferenciados, com recurso ao arrendamento de
edifícios e parcelas de edifícios.
Os tribunais que outrora eram parte integrante dos centros históricos urbanos e ombreavam
com edifícios icónicos são hoje remetidos para localizações urbanas cada vez mais periféricas.

Repensar o espaço da Justiça nas grandes áreas metropolitanas como Coimbra, Lisboa
e Porto, é hoje um desafio difícil de concretizar no paradigma tradicional do Palácio de Justiça,
pela sua dimensão, pelo impacto financeiro e pelas questões de segurança, sustentabilidade
energética, climatização, ventilação, iluminação, espaços verdes e acessibilidades que lhe estão
associadas, para referir apenas algumas variáveis.
O Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra tem os serviços dispersos por 7 (sete) instalações
distintas na cidade de Coimbra, a que acresce o Tribunal Administrativo e Fiscal em edifício
autónomo, e ainda 2 (dois) juízos deslocalizados, em Montemor-o-Velho (Juízo de Comércio) e
em Soure (Juízo de Execução).
Esta situação gera, desde logo, ineficiência significativa e prejudica o atendimento do público,
constituindo, em termos de dispersão, o caso mais grave em todo o País.
A agravar esses fatores – e centrando agora a análise apenas no domínio do edificado –, verificase que, de todo o edificado judiciário da cidade de Coimbra, apenas 3 (três) instalações podem
ser consideradas como adequadas ao correto funcionamento de espaços judiciais: as instalações
do Juízo de Família e Menores, na Avenida Fernão de Magalhães - que teve obras recentes -, o
Palácio da Justiça de Coimbra, na Rua da Sofia - ainda que com problemas de falta de espaço, de
climatização e de acessibilidades - e o TAF, instalado em edifício arrendado (cerca de 280 mil
€/ano).
As restantes edificações situadas na cidade de Coimbra apresentam, em maior ou menor grau,
limitações importantes de dimensão, de acessibilidades, ou de funcionalidade, sendo que
algumas, para além de serem claramente inadequadas e insuscetíveis de solução
requalificadora, implicam valores de arrendamento significativos (cerca de 466 mil €/ano).O
Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra tem os serviços dispersos por 7 (sete) instalações
distintas na cidade de Coimbra, a que acresce o TAF em edifício autónomo, e ainda 2 (dois)
juízos deslocalizados, em Montemor-o-Velho (Juízo de Comércio) e em Soure (Juízo de
Execução).
A construção de um novo edifício com adequação funcional e que agregue a maioria das
valências é um objetivo bem identificado. Um único edifício, a construir de raiz, mantendo-se
em funcionamento o Palácio de Justiça, que continuaria a albergar o Tribunal da Relação de
Coimbra e alguns juízos de competência especializada.
Em articulação com a Câmara Municipal de Coimbra foi identificado terreno contíguo às
instalações do Palácio da Justiça adequado à implantação do novo edifício.
Paralelamente, o atual edifício onde estão instalados os juízos de Família e Menores,
propriedade do Estado, passaria a albergar o TAF, por representar a melhor solução do ponto
de vista funcional e financeiro.
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Esta solução permitiria concentrar os tribunais na cidade de Coimbra em 3 (três) edifícios: o
Palácio da Justiça, o edifício sito na Avenida Fernão de Magalhães, para instalação do TAF, e o
novo edifício.
Em Lisboa os tribunais de primeira instância estão concentrados em dois polos: o Palácio da
Justiça, na Rua Marquês da Fronteira e o Campus de Justiça, complexo de edifícios arrendados,
na zona do Parque das Nações.
No Palácio da Justiça estão sediados os juízos cíveis, o juízo do trabalho e o Tribunal da
Propriedade Intelectual, concentrando-se todas as demais valências da jurisdição comum e o
TAF no Campus de Justiça.
O Palácio de Justiça de Lisboa apresenta, atualmente, espaços devolutos onde, no curto prazo,
se prevê instalar o Juízo do Comércio e o Tribunal Marítimo, atualmente sediados no Campus
de Justiça.
Porém, a opção de concentração no Parque das Nações de tão vasto conjunto de tribunais e
juízos não se afigura sustentável, pelo encargo financeiro que representa e pela
imprevisibilidade das condições de renegociação do contrato de arrendamento.
A estratégia alinhada no documento intitulado “Planeamento Estratégico para a instalação dos
serviços da Justiça na Cidade de Lisboa”, vulgo “Pensar Lisboa” tem, entre outros, o objetivo de
reinstalar, concentrando, os tribunais e juízos atualmente acomodados no Campus de Justiça.
A solução apontada no “Pensar Lisboa” preconiza a construção de uma área de 42 mil m2 - o
Conjunto de Edifícios LE2 e LE5, junto ao Palácio da Justiça, na Rua Marquês da Fronteira,
concretizando o “fecho” urbanístico do atual Palácio de Justiça de Lisboa.

Esta solução permitiria manter na cidade de Lisboa a atual estratégia de concentração dos
Juízos, do DIAP, dos TAFs e dos tribunais de competência territorial alargada, de forma
sustentável, em edifícios centrais da propriedade do Estado.
O Tribunal Judicial da Comarca do Porto tem os serviços dispersos por 6 (seis) edifícios na cidade
do Porto. Acrescem o edifício, onde se encontra instalado o Tribunal Administrativo e Fiscal
(TAF) do Porto, arrendado, na Rua Duque da Terceira e o edifício onde se encontra instalado o
Tribunal Central Administrativo Norte, na Rua de Santo Ildefonso, o que, à partida, potencia a
ineficiência e prejudica o atendimento ao público utente da Justiça.
Por outro lado, a maioria são edifícios adaptados, que não foram concebidos e construídos de
raiz para tribunais, o que prejudica o seu funcionamento e demanda soluções mais casuísticas
no plano da segurança.
Esta situação é particularmente sensível nos edifícios dos vários Juízos Criminais, na Rua João
das Regras, Rua do Bolhão e S. João Novo, sendo que, no caso deste último - um antigo Convento
-, as obras de conservação, para além de significativas, não poderão resolver limitações de base
(acessibilidade, segurança e funcionalidade).
Também o edifício dos Juízos de Família e Menores se afigura desadequado e apresenta
problemas de funcionalidade e necessidade de obras de conservação.

10

O Palácio de Justiça, apesar da sua qualidade construtiva e arquitetónica e adequação funcional,
tem neste momento problemas de espaço, em particular no que refere ao Juízo de Execução.
Assim, na Cidade do Porto, apenas o edifício do Departamento de Investigação e Ação Penal
(DIAP) e do Juízo de Instrução Criminal (ICR), arrendado e adaptado há pouco tempo, apresenta
menores problemas.
A agregação dos diferentes Juízos, do DIAP e do TAF num complexo de edifícios concentrado,
p.e. cidade judiciária do Porto, afigura-se, do ponto de vista da racionalidade dos meios e dos
recursos, o cenário mais plausível, podendo assumir soluções mais ou menos ambiciosas,
nomeadamente, a acomodação dos espaços de arquivo deslocalizados, em regime de
arrendamento.

O Palácio de Justiça, pelas suas caraterísticas funcionais, deve ser mantido com ocupação do
Tribunal da Relação do Porto e por alguns juízos de competência especializada.
Esta hipótese permitiria concentrar o edificado judiciário na cidade do Porto no máximo, em 3
(três) edifícios: o Palácio da Justiça, o complexo cidade judiciária e o edifício do Tribunal Central
Administrativo Norte (na de impossibilidade de reinstalação no complexo).
Esta hipótese permitiria concentrar o edificado judiciário na cidade do Porto em apenas 3 (três)
edifícios: o Palácio da Justiça, o complexo a construir e o edifício do Tribunal Central
Administrativo Norte (em caso de impossibilidade de reinstalação no complexo).

Sendo estas as opções para as grandes áreas metropolitanas, nelas não se esgotam as
necessidades de intervenção para acomodação de tribunais.

O restante território nacional
Os problemas de instalação dos tribunais no restante território nacional estão basicamente
associados à dimensão dos espaços, à sua adequação funcional e, bem assim, à disponibilidade
de outros equipamentos públicos ou privados suscetíveis de utilização.
Em algumas parcelas do território continental e das Regiões Autónomas perfila-se a necessidade
de novas construções, em resultado do esgotamento de alternativas já construídas.
Assim:
- Um novo edifício na Comarca de Aveiro, na cidade de Aveiro, que possibilite a instalação do
juízo do comércio (atualmente deslocalizado em Anadia), e a agregação do juízo do trabalho, o
juízo de família e menores, o TAF e o arquivo central;
Ainda na Comarca de Aveiro, na cidade de Oliveira do Bairro, novo edifício que agregue os atuais
juízos do edifício principal e do juízo de família e menores.
-Na Comarca de Beja, na cidade de Beja, novas instalações que agreguem o juízo local cível, o
juízo de família e menores, o juízo do trabalho e o TAF.
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-Na Comarca de Porto Este, novo edifício para as valências instaladas no Palácio de Justiça da
cidade de Felgueiras.
-Na Comarca de Braga, novas instalações que resolvam a carência de espaços na cidade de
Guimarães.
-Na Comarca de Leiria, novas instalações que resolvam a carência de espaços na cidade de Leiria
e que possibilitem a concentração dos serviços.
- Na Comarca dos Açores para agregar as instalações do juízo local cível, o TAF, o arquivo central
e o espólio da cidade de Ponta Delgada.
-Na Comarca de Setúbal, novo edifício para as valências existentes na cidade de Sesimbra, dada
a inadequação das atuais instalações.
-Na Comarca de Lisboa Norte, novas instalações em Vila Franca de Xira, que permitam
acomodar o juízo de comércio, o juízo de trabalho e o juízo local criminal e o arquivo central.

Para além do programa de novas construções, existe a necessidade de levar a efeito obras de
ampliação em vários Palácios de Justiça, tanto no Norte e no litoral - Braga, Cascais, Leiria,
Penafiel, Póvoa do Varzim e Setúbal –, como no interior - Guarda, Portalegre e Viseu -, de
forma a suprir carências de espaço.

Importa, assim, implementar um programa articulado de novas construções e ampliações de
edifícios judiciários, segundo uma lógica que apele à concentração, modernização,
funcionalidade e acessibilidade do espaço judiciário, contrariando a atual dispersão.
Este programa coexiste, necessariamente, com a execução de uma panóplia de intervenções de
requalificação de atuais instalações de Palácios de Justiça e de outros edifícios com idêntica
funcionalidade, através das quais se irão corrigir disfunções e carências, nomeadamente a
eliminação de barreiras arquitetónicas, a criação de mais salas de audiências, a reabilitação de
locais de detenção, o arranjo de salas de espera e espaços comuns. Coexiste, também, com a
identificação e qualificação de espaços para novas instalações, para juízos e serviços de
tribunais cujas instalações apresentam constrangimentos funcionais significativos (v.g.,
Alcobaça, Almada, Angra do Heroísmo, TAF de Braga, Juízo do Trabalho da Covilhã, DIAP e Juízo
de Instrução Criminal de Penafiel, TAF de Penafiel, Juízo Local Cível de Portalegre, TAF do Porto,
DIAP e Juízo de Instrução Criminal de Santarém, TAF de Sintra, Juízos do Trabalho e Local Cível
de Torres Vedras, para o Juízo do Comércio em Lagoa e Juízo Central Criminal de Vila do Conde).

2.ª A revisitação dos espaços do tribunal, uma reflexão participada com
os

representantes

dos

principais

agentes.

A

modulação

dos

“programas funcionais” para requalificação dos atuais edifícios e para
a instalações de novos
Há quem argumente que a questão da arquitetura judiciária é um bom tema para analisar a
própria Justiça e a representação que o poder político e a sociedade lhe querem dar (Commaille,
2011).
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Considerar o(s) espaço(s) do tribunal e/ou a sala de audiências como um lugar indistinto diminui
o seu valor enquanto contexto performativo-simbólico relevante, já que as performances (e a
performatividade) que aí ocorrem definem, de forma rito-espacial, a informação e as situações,
através do controlo dos símbolos e da comunicação que se estabelece (Asma 1997). Esses
espaços constituirão, assim, referências estruturantes da nossa tradição jurídica.
Há uma crescente preocupação com os espaços da Justiça e, em alguns países europeus, os mais
conceituados arquitetos envolveram-se definitivamente na sua (re) conceptualização. Os novos
e audaciosos projetos franceses e catalães - só para mencionar os que mais próximos se situam
da realidade portuguesa -, transmitem uma ideia de uma Justiça que assenta na igualdade, na
democracia, na cidadania, na transparência, na proximidade e na acessibilidade, na qual a
flexibilidade, o conceito user-friendly, os espaços verdes internos e externos e o vidro estão na
ordem do dia. A par da prestação de um serviço de qualidade ao cidadão e da alteração da
imagem que a Justiça transmite para o exterior, verifica-se a preocupação em responder e
melhorar as condições de quem diariamente trabalha nestes espaços.
O uso do vidro no espaço judiciário pós-moderno emerge de um novo atributo conceptual na
realização da Justiça: a transparência, i.e. um processo transparente num edifício transparente.
Fica, no entanto, por saber se desta forma se promove a função de conhecimento e proteção
inerente à transparência no sistema judicial, ou antes, uma nova distopia totalitária da
transparência e do controlo, como afirmava em 2008 Davidson, autor americano, ao comentar
o Palácio de Justiça do Bronx, do arquiteto uruguaio Rafael Viñoly, inaugurado em 2007, e cuja
fachada é bem o exemplo do uso excessivo do vidro: “O Palácio de Justiça de Viñoly é um
panótico compassivo: permite a toda a gente observar toda a gente”.
A proteção jurisdicional efetiva de todos tem também pressuposta a possibilidade de os
cidadãos-utentes dos tribunais exercerem a sua cidadania em espaços apropriados (externa e
internamente), que não os afastem ou excluam, aptos a legitimar a qualidade e a dignidade da
própria Justiça e que contenham ainda as necessárias valências e acessibilidades para os
profissionais forenses e, bem assim, para o público em geral.
Os edifícios dos tribunais transmitem mensagens acerca das relações de poder que neles se
estabelecem e sobre a própria aplicação da Justiça e, consequentemente, sobre o acesso à
Justiça, através da arquitetura das fachadas e dos espaços interiores - corredores, salas de
espera, secretarias, salas de videoconferências, salas de testemunhas - assim como da
disposição das salas de audiências -, localização dos magistrados, das partes, dos advogados das
testemunhas e acomodação do público.
Entre a monumentalidade, tradição e conservadorismo dos Palácios de Justiça do Estado Novo
e a inovação, horizontalidade e a transparência do atual Campus de Justiça de Lisboa, importa
encontrar uma ideia de espaço com escala humana para a prática da Justiça que, atualizando as
referências simbólicas dos tribunais, se organize em função dos profissionais da Justiça e dos
utentes.
A funcionalidade é uma exigência transversal de todos os profissionais do foro e dos cidadãosutentes dos tribunais, nesta dimensão se integrando dimensões de acessibilidade, de adequação
funcional, de inteligência e de comodidade dos espaços.
A melhoria da adequação da organização dos espaços e da disponibilização de facilities nas
instalações dos tribunais é fundamental para a racionalização dos seus modelos de
funcionamento e contribui para a qualificação dos serviços prestados ao cidadão.
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Apesar de toda a legislação publicada, em termos de regulamentos para edifícios, não existe
qualquer regulamentação específica para os edifícios dos tribunais.
O preenchimento desse vazio, com a promoção da normalização das condições de instalação e
de funcionamento de edifícios dos tribunais, contribui para otimizar e racionalizar o parque
judiciário nacional, ao mesmo tempo que facilita a execução de novos projetos, que partirão,
assim, de bases e referências estabilizadas e assentes nas melhores práticas.
Não se trata de conceber uma tipologia normativa do gosto mas de, partindo de um conjunto
de valências gerais ou particulares (v.g.: salas de audiência, gabinetes, salas de conciliação,
espaços de secretaria, salas de testemunhas, salas de audição de crianças, locais de detenção),
identificar as especificações funcionais que lhes estão associadas e definir as respetivas áreas de
uma forma modular, com vista à sua acomodação harmónica nos projetos de arquitetura.
Importa, por isso, a definição de um conjunto de caraterísticas e de critérios a que deverão
obedecer os espaços para instalação e funcionamento dos tribunais, sejam estes a construir ou
a adaptar, de forma a suportar e apoiar quaisquer iniciativas para reorganização, programação
e concretização de estudos ou projetos que venham a elaborar-se.

3.ª A importância da conservação e manutenção dos edifícios dos
tribunais.
A manutenção e conservação eficaz dos edifícios é essencial para garantir o adequado
funcionamento dos serviços instalados, assim como condições de salubridade e segurança aos
seus utilizadores, incluindo quem a eles se desloca episodicamente.
A boa conservação dos edifícios e dos equipamentos é, em última instância, mais um reforço da
imagem e qualidade intrínsecas aos serviços instalados.
O atual parque judiciário é constituído maioritariamente por edifícios antigos, construídos de
raiz para tribunais, que, apesar da reconhecida qualidade de construção, face à sua idade,
apresentam grandes carências de manutenção e conservação.
Existe ainda outro tipo de instalação, em espaços ou edifícios mais atuais, cujo grau de exigência
ao nível da conservação e manutenção é superior, em decorrência dos novos métodos de
construção e sua tecnicidade.
Em virtude do forte desinvestimento em manutenção que se fez sentir nos últimos anos, é
imperioso atribuir uma atenção qualificada a esse segmento - manutenção e conservação dos
edifícios e equipamentos – encarando-se essa intervenção como uma prática regular e
sustentável, devendo os organismos com competência na matéria não só identificar
mecanismos e instrumentos que lhes permitam dispor de informação atualizada, como prever,
nos respetivos orçamentos anuais, verbas para este fim, por forma a garantir a disponibilidade
operacional constante e equilibrada dos edifícios e dos equipamentos, e aumentar a sua vida
útil.
Paralelamente, ao nível da partilha de responsabilidades entre os principais organismos
envolvidos (modelo de governance), deverão ser clarificadas as questões relevantes das suas
atribuições e melhorados os mecanismos de transmissão de informação e de articulação inter
institucional de molde a que se logrem alcançar patamares de maior eficiência e celeridade na
gestão patrimonial.
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4.ª O conforto e a segurança dos espaços de trabalho e dos espaços
públicos.
Os espaços de Justiça têm uma pluralidade e grande variedade de utilizadores. Desde os
profissionais do foro que aí trabalham quotidianamente – magistrados e funcionários judiciais –
, passando por profissionais forenses com domicílio profissional exterior ao tribunal - advogados,
solicitadores, agentes de execução, administradores judiciais – pelos órgãos de polícia criminal,
pelos auxiliares do tribunal – peritos, tradutores, intérpretes –, até aos cidadãos convocados
para a realização de atos ou em demanda de serviços vários – informações, pedidos de
certidões, pedidos de certificados de registo criminal, entre outros.
Com o objetivo de eliminar e minimizar os impactos adversos na saúde e bem-estar dos
trabalhadores, bem como a eficácia das tarefas a executar, os ergonomistas têm vindo a estudar
a relação e interação Homem – equipamento, tendo aquele como ponto central.
Os resultados dos diversos estudos desenvolvidos ao longo dos anos mais recentes têm
permitido aos fabricantes de máquinas, ferramentas, equipamentos e mobiliário, obter dados
valiosos no sentido da eliminação de esforços físicos inúteis ou exagerados, da contribuição
para uma melhor perceção das atividades e para a minimização das dificuldades na manipulação
dos equipamentos. São exemplos práticos as cadeiras e secretárias de escritórios, bem como
teclados, ratos e visores.
Estudos de ergonomia e arquitetura dos espaços de trabalho - o que implica considerar as
tarefas e as atividades abrigadas pelo ambiente construído - começam agora a ser trazidos
também para os espaços da Justiça, identificando os fatores determinantes para a segurança, a
salubridade, o conforto e o dimensionamento dos postos de trabalho dos profissionais da
Justiça.
Esse acquis deve ser considerado na configuração dos espaços, no desenho e na escolha dos
equipamentos.
O direito a um ambiente seguro nos tribunais é condição necessária à realização de Justiça. É
um direito de que são titulares todos os que regular ou ocasionalmente frequentam o espaço
do tribunal e a sua fruição corresponde às expectativas comuns e legítimas de quem está num
espaço de Justiça. Tem ínsita a garantia da vida e da integridade das pessoas e do próprio
edifício, mas convive intimamente com uma dimensão de paz, de tranquilidade e de serenidade
geradoras do equilíbrio, apanágio da Justiça.
Na área de segurança contra a intrusão, existe um vasto conjunto de medidas passivas e ativas
que enquadram mecanismos de deteção de intrusão, de controlo de acessos e de
videovigilância, cujo reforço nos tribunais se impõe concretizar. O controlo das entradas e a
circulação diferenciada, a restrição de acesso a determinados espaços, a segurança das salas de
espera e de testemunhas ajudam a manter um ambiente de normalidade e privacidade nos
espaços de trabalho, de tranquilidade no desenrolar das diligências e criando nos profissionais
do foro e nos cidadãos-utentes um sentimento de segurança.
Os projetos de segurança integrada dos edifícios devem ainda contemplar a segurança contra
incêndios. A implementação de medidas passivas que garantam a segurança dos edifícios e dos
seus ocupantes condiciona, ou pode condicionar, as soluções de arquitetura, mas na
componente ativa de segurança contra incêndios são definidos os equipamentos e sistemas de
segurança, nomeadamente sinalização de segurança, iluminação de segurança, sistemas de
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deteção, alarme e alerta, sistemas de controlo de fumos e meios de intervenção para combate
de incêndios.
Em 2015, a Direção-Geral da Administração da Justiça elaborou o estudo “Projecto de Segurança
Passiva para Instalações dos Tribunais”, no qual foram identificadas as necessidades de
instalação de equipamentos de segurança nos Tribunais, nomeadamente em matéria de
segurança contra a intrusão, controlo de acessos, videovigilância e deteção de incêndios, por
forma a eliminar ou reduzir o risco relacionado com qualquer ocorrência de eventos que possam
colocar em causa o normal funcionamento dos serviços dos tribunais.
Nesta medida, em matéria de reforço da segurança passiva dos Tribunais, importa continuar a
dar sequência à implementação das medidas elencadas no referido estudo, elevando as
condições de segurança dos espaços e dos utilizadores do parque judiciário.

5.ª As condições dos locais de detenção nos tribunais
Nos edifícios dos tribunais devem existir locais específicos de detenção, para ocupação pontual
e temporária de pessoas privadas de liberdade (detidas ou presas), enquanto se encontrem a
aguardar a realização de diligências em que sejam intervenientes.
Na generalidade dos locais de detenção existentes nos edifícios dos tribunais e em serviços do
Ministério Público, verificam-se inúmeras situações que não cumprem as atuais exigências para
os locais de detenção, impostas no Regulamento das Condições de Detenção em Instalações da
Polícia Judiciária e em Locais de Detenção Existentes nos Tribunais e em Serviços do Ministério
Público (aprovado pelo Despacho nº 12786/2009, de 29 de maio).
Tais situações têm vindo a ser identificadas pela Direção-Geral de Administração da Justiça DGAJ e pelos Conselhos de Gestão das Comarcas, bem como referidas em relatórios da Inspeção
Geral dos Serviços da Justiça, sublinhando-se a necessidade de efetuar obras de remodelação
nos locais de detenção dos tribunais.
Nos últimos anos, o IGFEJ tem promovido a execução de melhorias naqueles espaços, sempre
que não cumpram as condições exigidas no referido regulamento, principalmente em
instalações onde se realizam outras intervenções.
Em 2017, a DGAJ efetuou o estudo “Locais de Detenção nos Tribunais” que abrangeu a
totalidade dos edifícios do universo dos serviços dos tribunais, no qual foram identificados os
níveis de intervenção necessários em cada edifício, bem como as prioridades de intervenção.
Nesta medida, em matéria de adequabilidade das condições dos locais de detenção dos
tribunais, importa dar sequência à execução do referido estudo, garantindo a melhoria das
condições e o cumprimento das exigências impostas no supracitado Regulamento.

6.ª A acessibilidade e as barreiras arquitetónicas e a acessibilidade e
as infraestruturas de transporte.
Em Portugal estima-se que existam mais de 3,5 milhões de pessoas com mobilidade reduzida
que sentem diariamente dificuldades no acesso ou partilha de espaços públicos. Para 2 milhões
de pessoas idosas, 1 milhão de pessoas com deficiência, 500 mil crianças com menos de 5 anos
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e outros milhares de pessoas (lesionadas ou que simplesmente têm de utilizar um carrinho de
bebé), a mobilidade e acessibilidade são uma questão basilar.
As reclamações mais comuns dos cidadãos sobre os edifícios dos tribunais são relacionadas com
as barreiras arquitetónicas.
Os cidadãos com mobilidade reduzida estavam arredados das preocupações dos arquitetos que
projetaram os nossos Palácios de Justiça, todos eles dotados de escadarias imponentes e
raramente servidos por elevadores.
Não se pode descurar o espaço necessário para as manobras de uma cadeira de rodas, a forma
como se desenham as escadarias e as rampas e os respetivos corrimões, a largura das portas,
dos elevadores e das plataformas elevatórias, a forma como se desenham as instalações
sanitárias e os equipamentos de auto-atendimento (caixas multibanco, cabines telefónicas), os
balcões ou guichets de atendimento, os espaços de estacionamento, só para falar em alguns dos
desafios que se colocam nesta área aos edifícios dos tribunais.
Da mesma forma, importa ter em conta as condições de acessibilidade, mobilidade e transportes
de muitos dos novos e antigos edifícios dos tribunais, que dependem de infraestruturas de
transporte adequadas à sua escala, como sejam a ligação a nós da rede viária servida por
transporte público, ou a proximidade a interfaces de transportes, a estações de metropolitano
ou de comboio.
O planeamento dos aglomerados judiciários nas grandes cidades deve ter bem presente a ideia
de que as centralidades urbanas dependem, nas diversas escalas territoriais, das condições de
acessibilidade que formos capazes de criar para a maioria dos seus utilizadores/ consumidores.
Nesta medida, o parque judiciário deve ser enquadrado, por um lado, em local de acessibilidade
facilitada em matéria de infraestruturas de transporte ou próximo de serviços considerados
relevantes e, por outro, os edifícios munidos de acessibilidades adequadas aos cidadãos com
mobilidade reduzida, devendo ambas as vertentes ser promovidas para as atuais instalações e
tidas em consideração em futuras instalações.

7.ª A eficiência e a sustentabilidade energéticas.
Na conceção de um edifício, a adoção de algumas estratégias poderá influenciar
significativamente o seu desempenho em termos do conforto térmico no seu interior e,
consequentemente, o conforto dos seus ocupantes.
Como o consumo energético depende das condições de conforto que os ocupantes querem
atingir, se o edifício estiver pouco adaptado ao clima local, será necessário maior consumo de
energia para atingir as condições de conforto térmico pretendidas.
Contudo, se na conceção de um edifício forem utilizadas as estratégias bioclimáticas corretas, o
edifício fica mais próximo de atingir as condições de conforto térmico e de diminuir os respetivos
consumos energéticos para atingir esses fins.
As estratégias a adotar para a criação de edifícios sustentáveis são um conjunto de regras ou
medidas de carácter geral, destinadas a influenciar a forma do edifício, bem como os seus
processos, sistemas e componentes construtivos.
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Os custos energéticos são os mais significativos na exploração de um edifício. A fatura de energia
elétrica fornece informação importante sobre o perfil de consumo mensal de uma instalação,
potência da instalação, tipo de utilização e agrega as utilizações em iluminação, ventilação,
arrefecimento e, por vezes, aquecimento.
Os tribunais apresentam alguns sistemas de climatização para aquecimento e arrefecimento de
modo a controlar internamente as condições ambientais. Para aumentar o desempenho
energético dos sistemas de climatização deve optar-se, preferencialmente, por um conjunto de
soluções que passam pelo controlo de temperatura e escolha de equipamentos mais eficientes.
De igual modo, os equipamentos de segurança e de transporte vertical dos edifícios dos
Tribunais devem ter em consideração um desempenho energético mais eficiente.
Os sistemas de iluminação constituem uma parcela importante de consumo de energia nos
tribunais e, dadas as elevadas necessidades de iluminação existentes, todos os aspetos
relacionados com a eficiência energética têm um impacto elevado no consumo total da
instalação. Tipicamente, o parque de iluminação existente nos tribunais é constituído por
lâmpadas de fluorescência, de descarga e de halogéneo, pelo que se deve promover a sua
substituição por soluções mais eficientes.
Uma das medidas mais genéricas para a redução de consumos é a consciencialização dos
utilizadores para a correta utilização dos sistemas de climatização e para desligar as luzes
sempre que estas não sejam necessárias, assim como o uso racional de água.
Por outro lado, nos tribunais há ainda um conjunto de equipamentos administrativos que têm
vindo a assumir uma cada vez maior importância nos consumos de energia, como os
computadores, impressoras, fotocopiadoras, multifunções, equipamentos audiovisuais.
De um modo geral, a eficiência energética traduz-se na otimização da transformação e da
utilização da energia.
Assim, as estratégias a adotar nas intervenções do atual edificado ou em projetos de novas
instalações, bem como dos diversos equipamentos a instalar, deverão atender à especificidade
climática do local, à função do edifício, ao modo de ocupação e ao funcionamento do mesmo,
com o objetivo de promover um bom desempenho em termos de eficiência energética.

8.ª O acesso dos utilizadores dos tribunais à informação, mais
transparência

e

melhor

comunicação.

Um

novo

modelo

de

atendimento.
O cidadão utente da Justiça que entra num tribunal, fá-lo com um fim utilitário - resolver o seu
conflito, servir de testemunha ou pedir uma informação. Para o fazer, precisa de localizar a
secção de processos, a sala de testemunhas, a sala de espera ou a sala de audiências. A dimensão
estética, à partida, não intervirá de forma expressa nas suas considerações, pois o que lhe
interessa será sobretudo a sinalética e o aspeto funcional dos espaços (Chalifour, 2008).
Integrado no Plano “Justiça + Próxima”, o projeto “Tribunal+” apresenta-se como um projeto de
modernização da Justiça potenciada pelo digital, com um foco específico nos tribunais. Visa a
simplificação administrativa das suas secretarias e, nomeadamente, proporcionar uma melhor
experiência a quem interage com o tribunal, assim como aumentar a eficiência ao nível dos
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fluxos e dos procedimentos, potenciando a otimização do funcionamento e da organização das
secretarias e suportando uma gestão mais otimizada dos seus recursos.
A concretização desta visão obriga a um esforço de simplificação permanente e de adequação
tecnológica assente nas necessidades efetivas dos seus utilizadores internos e agentes externos,
dos cidadãos e das empresas.
Um diagnóstico inicial, realizado no primeiro semestre de 2016, aos serviços prestados nos
tribunais permitiu apurar as seguintes conclusões, que se podem generalizar, muito embora
coexistam diferentes realidades a nível nacional:


Os serviços, áreas de atendimento e salas de diligências encontram-se dispersos pelo
edifício do tribunal (em alguns casos, até por mais de um edifício pertencente ao mesmo
tribunal), o que dificulta a deslocação e a orientação dos cidadãos no interior dos
mesmos e conduz a movimentações físicas excessivas de funcionários na receção e
encaminhamento dos cidadãos.



A atual solução de atendimento nos tribunais não permite que exista uma gestão eficaz
e eficiente dos recursos administrativos que compõem a estrutura de apoio da
generalidade dos tribunais.
A solução existente e presente apenas em alguns tribunais, implementada no âmbito do
projeto Tribunal XXI (iniciado em 2006), é um sistema de filas de espera datado, com
dispensadores de senhas simples e para os quais já não existe suporte técnico. Este
sistema dá suporte apenas ao balcão de atendimento da secretaria central, não permite
a obtenção de relatórios e estatísticas em tempo real que possibilitem uma gestão
proactiva do atendimento, não se encontra integrado com nenhum dos sistemas
informáticos internos e permite unicamente a obtenção de uma senha numerada para
ordenar o atendimento.



Os espaços de atendimento encontram-se, geralmente, congestionados e são pouco
confortáveis, com reflexos numa experiência menos positiva do cidadão e na
degradação das condições de trabalho dos funcionários.
Devido à ineficiência dos fluxos e procedimentos adotados, da dispersão dos serviços e
à falta de recursos de apoio, verifica-se um tráfego desnecessário nos corredores dos
tribunais, tempos elevados de espera dos cidadãos/mandatários e desordem no seu
atendimento, potenciando situações de conflito desagradáveis, interrupções excessivas
e desnecessárias de um conjunto alargado de funcionários e um ambiente menos
propício à concentração e à produtividade.



A nível de back-office, concluiu-se que os procedimentos administrativos, também de
suporte ao atendimento e de secretaria encontram-se pouco otimizados, não
permitindo alcançar uma maior eficiência, capaz de contribuir também para uma
redução da pendência processual.

A operacionalização de um conjunto de medidas de reorganização do serviço em geral e do
atendimento, em particular, de reafectação dos recursos disponíveis, quer humanos quer
materiais, e de simplificação administrativa e de procedimentos de secretaria, permitiria libertar
tempo dos oficiais de justiça dedicados a tarefas redundantes e de menor valor acrescentado,
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canalizando-o efetivamente para atividades que contribuem para uma redução da pendência
processual.
Como resultado, surgiu a necessidade de implementar um novo modelo de atendimento nos
tribunais assente, por um lado, numa reorganização do serviço de atendimento, dotando os
tribunais de uma estrutura centralizada e agregadora dos serviços e, por outro, numa nova
solução de gestão de atendimento. A aquisição de hardware e software, assim como a sua
interoperabilidade com os sistemas de informação “core” dos tribunais, potencia uma nova
dinâmica, mais ágil e integrada de suporte ao atendimento prestado.
Esse novo modelo integra o projeto “Tribunal +”, que assenta em duas macrovertentes:



um novo modelo de atendimento e de acolhimento nos tribunais,
a simplificação de fluxos de informação e procedimentos nas secretarias.

NOVO MODELO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO
Intervenções ao nível da face mais visível do tribunal aos
utentes/cidadãos, melhorando toda a experiência no
tribunal

Introdução de um novo modelo de atendimento, seja no
atendimento presencial e telefónico, seja ainda a nível
do encaminhamento para diligências

Automatização de tarefas (e.g. confirmação de chegada
para diligência, emissão de declarações de presença)

Melhoria de espaços de atendimento e espera

Introdução de comunicação intuitiva e nova imagem

SIMPLIFICAÇÃO DE FLUXOS E PROCEDIEMTNOS
Intervenções ao nível das tarefas de secretaria, mas
igualmente de gestão diária do tribunal





Reorganização do trabalho diário de uma secretaria, tendo
em consideração toda a estrutura que a rodeia
Gestão de tarefas para uma melhor afetação de recursos
Monitorização contínua de cumprimento de objetivos e
realinhamento dos mesmos
Introdução de ferramentas de gestão de equipas e
liderança

A face mais visível da mudança que o Tribunal+ introduz é o novo modelo de atendimento que
concentra o atendimento ao cidadão num ponto central, ao mesmo tempo que liberta as
secretarias do atendimento ao público, permitindo aos oficiais de justiça concentrarem-se nas
restantes tarefas, que efetivamente contribuem para uma agilização do fluxo associado aos
processos.

Com a implementação do projeto Tribunal +, espera-se vir a alcançar, a nível nacional, os
seguintes benefícios:





Alocação otimizada dos recursos necessários para a prestação do serviço de
atendimento no seio dos tribunais, através da implementação de um novo modelo de
atendimento que otimiza os processos administrativos envolvidos e diminui os tempos
de espera;
Promoção de canais alternativos de contacto, seja a nível da prestação de serviços online, seja via telefone, tirando partido da crescente desmaterialização;
Agilização de processos e procedimentos, conduzindo a maiores níveis de
produtividade dos recursos humanos e redução de desperdícios, permitindo a
libertação de recursos para atividades de maior valor acrescentado;
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Otimização das interações do cidadão dentro das instalações do tribunal através da
diminuição do contacto com as secções de processo devido à implementação do
atendimento centralizado aos cidadãos, da introdução do sistema de gestão de filas
de espera, efetivação, validação de atos e gestão de conteúdos informativos;
Adoção mais generalizada da videoconferência quer na audição de testemunhas, e
intervenientes processuais vários, quer na gestão e articulação inter e intracomarcas;
Aumento da produtividade dos funcionários, decorrente de um ambiente mais
tranquilo nas secções de processo que veem muito reduzidas as interrupções
sucessivas para atendimento. A centralização e reorganização do atendimento
permitem que os funcionários das secções de processo dediquem o seu tempo a
atividades de maior valor acrescentado, contribuindo, assim, para uma redução da
pendência processual nas secretarias;
Reorganização do trabalho e das equipas de oficiais de justiça, tirando partido da
introdução de novas ferramentas de trabalho que visam a eficiência e a melhoria
contínua;
Redução de prazos de entrega, eliminando, por exemplo, atos burocráticos
redundantes ou de menor valor acrescentado;
Gestão do tribunal mais proactiva, assente em informação de gestão
permanentemente atualizada e rigorosa, permitindo uma otimização do serviço em
tempo real.
Diminuição dos custos de funcionamento do tribunal.
Maior conhecimento dos processos de suporte à Justiça e possibilidade de atuação em
tempo real.
Maior motivação dos funcionários devido à canalização dos seus esforços para
atividades mais aliciantes e com impacto para a qualidade do serviço prestado e
satisfação do cidadão.

Este projeto contribui para a racionalização dos meios afetos ao serviço dos tribunais, melhora
as condições de trabalho nas secretarias, favorece a celeridade processual e contribui para a
mudança da perceção que o cidadão tem da Justiça.

No âmbito do projeto Tribunal + pretende-se abranger, até 2020, todas as comarcas (23) num
total de 294 edifícios.

Comarca
Aveiro
Açores
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco

N.º de Tribunais/Edifício
24
14
10
16
12
8
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Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Lisboa Norte
Lisboa Oeste
Madeira
Portalegre
Porto
Porto Este
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

20
10
12
13
16
14
9
5
6
9
18
9
17
8
12
13
19

Total

294

O projeto Tribunal + não se esgota nesta intervenção de curto prazo, sendo um projeto que, ao
introduzir nas comarcas, suas organizações e agentes da justiça uma filosofia de melhoria
contínua, está e estará em constante evolução, visando maior eficiência, maior proximidade do
cidadão, independentemente do canal de contacto utilizado e uma gestão mais otimizada dos
recursos disponíveis.
Importa, por isso, destacar os princípios que o orientam e que se perspetivam relevantes para
a sua evolução futura:
Flexibilidade na organização dos recursos humanos – na medida em que se procuram formas
mais eficientes de organizar o trabalho das secretarias e dos seus recursos humanos, sem
prejudicar a articulação e ligação funcional ao magistrado. Equipas flexíveis de oficiais de justiça
que, sob a coordenação dos Órgãos de Gestão de Comarcas, se constituem, de acordo com
contextos ou momentos diversos, que podem ser mais ou menos prolongados, assim como a
versatilidade dos espaços que ocupam e que devem acompanhar estas dinâmicas. Trabalhar
remotamente é uma tendência crescente, podendo/ tendo as secretarias de se adaptar a esta
realidade cada vez mais presente;
Acesso aos serviços – repensar continuadamente a prestação dos serviços dos e nos tribunais:
v.g., tirar partido do crescente acesso remoto aos dados e informações sobre os processos e
criar um call center telefónico único a nível nacional, dotado de oficiais de justiça; continuar a
desenvolver serviços e produtos online, que minimizam as deslocações aos tribunais e
potenciam uma maior produtividade dos seus recursos humanos, ou, ainda, utilizar a
videoconferência em situações variadas, o que não só agiliza, como permite reduzir custos (v.g.
de deslocação e recursos humanamos ao nível das diligências envolvendo reclusos)
Versatilidade dos espaços do tribunal – repensar os espaços do tribunal, nomeadamente das
secretarias, das salas de audiência, dos espaços de espera, dotando-os de polivalência e
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capacidade para responder a diferentes e/ ou pontuais necessidades e caraterísticas
(dimensões, lotação e localização);
Partilha de recursos – repensar a quantidade, a localização e a distribuição de recursos/
equipamentos tecnológicos (impressoras, digitalizadores, multifunções, vídeo conferência) nos
espaços dos tribunais, potenciando a racionalização do seu uso, através de uma gestão
equilibrada de disponibilidades e necessidades;
Desmaterialização – continuar a apostar na desmaterialização – papel zero -, dotando os
tribunais dos meios e das ferramentas para uma adoção integral por parte de todos os agentes
da Justiça, tendo presente as implicações ao nível dos arquivos físico (final ou intermédio) e
digital. A desmaterialização na Administração Pública é crescente, pelo que importa promover
a interoperabilidade entre os serviços, agilizando os fluxos e os procedimentos;
Digital by default - empreender a transformação digital em todas as suas dimensões no seio dos
tribunais, entre outras, dotando os recursos humanos das competências necessárias para a
integral literacia digital. Ao mesmo tempo que se caminha para a redução do número de pessoas
que nunca acederam à internet, também se promoverá o aumento do número de utilizadores
com competências digitais mais avançadas, aptos a auxiliar os magistrados, os funcionários, os
agentes de Justiça e o cidadão, na sua adesão e torná-los autossuficientes;
Envolvimento e comprometimento dos agentes – promover a mudança com o envolvimento e
comprometimento de todos os agentes do sector, identificando as suas necessidades e desejos,
concretizando-os, dando o exemplo e demonstrando experiências de sucesso implementadas.
A mudança faz-se com as pessoas e para as pessoas, sejam elas os cidadãos, os oficiais de justiça,
os magistrados ou os demais agentes do sector, sendo crítica a confiança e o entusiasmo que se
deposita nela.

9.ª A evolução tecnológica e o seu impacto no quotidiano judiciário.
A velocidade evolutiva vertiginosa do setor tecnológico e o efeito transformador das inovações
é também percetível ao nível do funcionamento do Estado e dos serviços públicos. Não são de
fácil compreensão as imagens que se transmitem – na verdade, por vezes de forma injusta – de
uma Justiça a funcionar ainda suportada em ferramentas, métodos e abordagens rudimentares
e anacrónicas, propensas ao erro, intensamente consumidoras dos recursos limitados. São
exemplos habitualmente referidos a utilização intensiva do suporte de informação e realização
de atos em papel, a pouca adaptabilidade dos canais de contacto disponíveis, o tempo da
decisão, a falta de competências de gestão, a possibilidade de maior especialização de alguns
dos interlocutores e o custo, não apenas financeiro, que todas estas condições originam.
Medidas recentemente lançadas que possibilitam, através de canais eletrónicos, a consulta dos
processos judiciais ou o pedido de certidões judiciais pelos próprios cidadãos e instituições
interessados, facilitam o acesso à informação e evidenciam o compromisso de transparência,
mas são apenas os passos básicos neste domínio, devendo ser disponibilizados cada vez mais
serviços que favoreçam a interação com o próprio processo, como, por exemplo, o pedido de
informações e a submissão de requerimentos, favorecendo a capacidade de acompanhamento
não mediado do seu estado e a realização de comparações (com a média ou com outros
processos eventualmente equivalentes).
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A disponibilização de canais eletrónicos de interação, inclusivamente para participação em
contactos necessários, nomeadamente diligências judiciais, de forma não presencial, como é o
caso da videoconferência, ou simplesmente o acesso à informação e invocação de serviços por
recurso a dispositivos eletrónicos, sobretudo móveis - forma mais comum de acesso a conteúdos
na internet -, têm vindo a retirar utilizadores dos canais presenciais, prevendo-se que nos
próximos 10 anos esta tendência seja acentuada e, por isso, haverá progressivamente menos
recursos dedicados a esta fronteira do relacionamento.
Espera-se que áreas atualmente de intensa evolução tecnológica venham também a permitir
dotar os serviços dos tribunais com mais e melhores capacidades de tradução e transcrição de
áudio e vídeo, quer em ambientes controlados – como uma sala de audiência – quer em
contextos com condições acústicas, de iluminação ou outras, diversas.
No plano interno dos tribunais, a ambição de fazer mais e melhor – característica reconhecida
historicamente nas várias classes de profissionais que intervêm neste sistema – irá continuar a
constitui-se como determinante para a dinâmica modernizadora dos instrumentos tecnológicos
da Justiça, sendo fundamental que sejamos capazes de preservar a necessária autonomia,
recursos especializados, competências próprias e conhecimento funcional e técnico para manter
a capacidade de investimento evolutivo.
Num futuro próximo, deve ser alcançado um marco na aplicação dos sistemas de informação
digitais ao universo dos tribunais: o processo e a tramitação eletrónica serão as referências
plenas em todos os tribunais das várias jurisdições.
As notificações dirigidas aos cidadãos e empresas virão tendencialmente a assumir a forma
eletrónica, à semelhança do que já sucede exclusivamente para os representantes das partes,
acelerando a chegada da informação, com ganhos de duração processual, maior comodidade de
acesso e utilização, e medidas recentes como a disponibilização da automatização da
impressão e expedição postal, traduzir-se-ão num elevado impacto operacional na poupança
de recursos, sobretudo tempo dos funcionários.
É esperado que a chegada cada vez menor de informação em suportes analógicos e a
consequente necessidade de os tribunais armazenarem e extraírem os respetivos dados e, a
jusante, de os referenciarem, provocará a deslocação dos recursos atualmente utilizados para
estas funções – por exemplo ao nível do arquivo físico, nas suas várias fases – para outras
funções, libertando capacidade interventiva especializada nas funções essenciais da tramitação
processual.
Ainda neste específico domínio, também o investimento tradicional em equipamentos de
impressão tenderá a desaparecer e a concentrar-se na constituição de centros especializados
de desmaterialização equipados com dispositivos digitalizadores de alto rendimento.
A recolha de evidências multimédia associadas a diligências judiciais, atualmente assumindo
como referência o áudio, passará para suportes mais ricos de informação, como o vídeo e outras
dimensões de informação, associando competências tecnológicas de reconhecimento,
pesquisa e localização (incluindo georreferenciada) de dados.
A menor dependência de suportes analógicos e a disponibilização de melhores ferramentas
de suporte à tramitação catalisarão níveis de eficiência da utilização dos recursos existentes
acelerando a especialização, conforme as necessidades, através do foco em áreas dedicadas da
tramitação.
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A incorporação tecnológica na Justiça e a sua absorção pelas organizações e entidades que
compõem o sistema seguirá duas vias: a evolução incremental, que permite a
complementaridade progressiva das capacidades existentes, idealmente considerando o
impacto e as necessidades dos intervenientes no ciclo de vida dos processos judiciais, e, por
outro lado, a transformação digital, que impele e por vezes altera modelos e paradigmas até
então de referência e que requer visão e liderança, conhecimento profundo e capacidade
mobilizadora, em que o investimento cuidado em comunicação e na gestão da mudança é
fundamental para assegurar o sucesso do cumprimento dos objetivos e da preservação da
confiança, esta última característica de fundamental relevância por se tratar de um capital
inalienável e diferenciador da Justiça.

10.ª O financiamento do programa de investimentos e a capacidade de
realização dos projetos previstos.
O parque judiciário constituído pelos tribunais de primeira instância integra hoje cerca de três
centenas de edifícios espalhados por todo o território continental e pelas regiões autónomas
dos Açores e da Madeira, cuja titularidade pertence ora ao Estado, ora ao Instituto de Gestão
Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (um total de 185 imóveis) ou a terceiros (cerca 125
imóveis), na maioria Municípios.
A despesa em arrendamentos ronda anualmente os 13 milhões de euros e reporta-se só a cerca
de quatro dezenas e meia de imóveis utilizados para tribunais, dos quais só os edifícios do
Campus da Justiça de Lisboa (oito), ocupados por tribunais, implicam um encargo anual que
ronda os 8 milhões e oitocentos mil euros2.
Os investimentos previstos com as intervenções nos Tribunais Judiciais e TAF, referidas nos
pontos anteriores em matéria de novas construções, ampliações, requalificações e novas
instalações, ascendem a cerca de 274 milhões de euros, repartidos da seguinte forma:

2

O total de rendas anuais do complexo Campus da Justiça ronda os 13 milhões e novecentos mil euros
valor que inclui os montantes das rendas dos espaços ocupados pelos Tribunais (8.815 mil euros) e os
montantes das rendas dos espaços ocupados pelo IGFEJ, DGAJ, DGPJ e IRN (5.085 mil euros).
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Estas necessidades de intervenção tiveram por primeira base o documento “ Planeamento
Estratégico- Infraestruturas dos Tribunais” (2015) , exercício de planeamento conjunto do IGFEJ
e da DGAJ efetuado em articulação com os Conselhos de Gestão das Comarcas e com os
contributos dos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público. Essa base foi
atualizada e conheceu alterações de monta, nomeadamente os exercícios prospetivos para as
cidades do Porto, Coimbra e Lisboa.
Num enquadramento temporal, conjuntural e financeiro mais contido, as necessidades de
intervenção identificadas em 2015 abrangiam um período de apenas 5 anos (ver anexos do
documento de 2015) e ascendiam a cerca de 75 milhões de euros.
O novo pacote financeiro apresentado no presente relatório prevê as intervenções necessárias
para um período mais alargado, de 10 anos, e contempla os exercícios para as cidades do Porto
(14,8M€), Coimbra (18,5M€3) e Lisboa (44,1M€), a que acrescem ainda as obras de
requalificação no Palácio de Justiça de Lisboa (28M€), não consideradas no anterior exercício de
2015.

3

A intervenção planeada em 2015 era uma solução baseada numa requalificação que se veio a constatar
ser inexequível.
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Assinala-se o facto de a reinstalação dos tribunais da cidade de Lisboa num novo complexo
judiciário, propriedade do Estado, representar um investimento considerado mais sustentável
no longo prazo, porquanto permite a poupança anual de cerca de 8,8M€, montante da renda
anual dos espaços ocupados pelos Tribunais no complexo Campus de Justiça de Lisboa.
O financiamento da totalidade dos investimentos em edificado e equipamentos referidos neste
relatório sectorial não pode deixar de ser equacionado sem que se projete legislação especial
(lei de programação de investimentos em infraestruturas e equipamentos de Justiça) e sem que
estes investimentos sejam considerados parte da totalidade dos investimentos prioritários a
realizar em Portugal na próxima década – PNI 20304.
Em matéria de equipamentos informáticos, o investimento previsto é de 56 milhões e meio de
euros repartidos da seguinte forma:
Investimento em Equipamentos Informático
(Magistrados, Oficiais de Justiça, Secretarias)

2018
Equipamento
Informático (a)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTAL

7.000.000 € 5.000.000 € 3.600.000 € 3.600.000 € 5.500.000 € 7.000.000 € 5.000.000 € 3.600.000 € 3.600.000 € 5.500.000 € 7.000.000 € 56.400.000 €

(a) Computadores, impressoras, multifuncionais (contrato de cópia/impressão), digitalizadores, etc.

Dez anos é pouco tempo para uma agenda que tem a ambição de mudar os principais locais de
aplicação da Justiça nos grandes centros urbanos do litoral do território continental, lançar um
programa de construção de duas dezenas de novos edifícios e inúmeras obras de melhoria das
condições de trabalho e utilização, de correção de patologias construtivas e adequação a novas
exigência funcionais.
Esta ambição implica a definição de um plano de ação que lide com um conjunto de desafios
administrativos, jurídicos, arquitetónicos e técnicos que esbarra na capacidade de resposta dos
organismos responsáveis (IGFEJ e DGAJ), claramente fragilizados em matéria de recursos
humanos.
A fraca capacidade operativa instalada poderá pôr em causa todo esforço financeiro que se
conseguir mobilizar. Entre a decisão de lançar um procedimento, a elaboração do anteprojeto e
o início e a conclusão da empreitada, a DGAJ e o IGFEJ devem poder recorrer a um conjunto
diversificado e alargado de técnicos, aptos a analisar os projetos, as propostas e, por fim, a
acompanhar as obras e fiscalizar as empreitadas.
Outra solução será a constituição de uma equipa de projeto, envolvendo meios humanos de
ambas as estruturas e recursos para o efeito contratados, que, numa primeira fase,
identificariam e calendarizariam prioridades, que seriam executadas na fase subsequente.

4

O PNI 2030 pretende servir de instrumento de planeamento do próximo ciclo de investimentos, para
fazer face às necessidades e desafios da próxima década, bem como servir de suporte à negociação do
próximo quadro financeiro plurianual.
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As necessidades do Parque Judiciário Primeira Instância
A Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) efetuou oportunamente a análise de cerca
de trezentas instalações, identificando as suas características, condições e deficiências. Dos
estudos realizado pela DGAJ retirámos alguns eixos centrais que apontam para:
1) uma maior flexibilidade a conferir aos edifícios de forma a maximizar a utilização dos
espaços para instalação de serviços;
2) o aumento do número de salas de audiências;
3) a adaptação, quando possível, de um espaço para audiências de maior dimensão;
4) a garantia, sempre que possível, de gabinetes individuais para magistrados;
5) a garantia de um arquivo central da comarca;
6) a instalação de salas de visualização unidirecional na sede das Comarcas
7) a melhoria da adequabilidade dos edifícios, garantindo-lhes novas funcionalidades.
O trabalho conjunto da Direção-Geral de Administração da Justiça - DGAJ e do Instituto de
Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (IGFEJ), no âmbito da reforma do Mapa
Judiciário não se esgotou com as intervenções efetuadas, existindo um esforço contínuo de
identificação de dificuldades e de procura de soluções, em articulação com os Conselhos de
Gestão das Comarcas, para melhorar e consolidar a instalação e o funcionamento dos Tribunais,
agora com a visão das necessidades decorrentes das correções introduzidas em 2016.
Assim, neste capítulo são identificados, em cada Tribunal Judicial de Comarca e Tribunal
Administrativo e Fiscal, os constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos, a
carecer de resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção.
Para além daqueles constrangimentos, são incluídos outros dados que ajudam a enquadrar, do
ponto de vista funcional, alguns aspetos do quotidiano judiciário daquele edificado.
Este capítulo tem por base informação facultada pela DGAJ e pelo IGFEJ no que concerne à
identificação do edificado e suas principais caraterísticas funcionais, à qual foram acrescentados
dados de natureza quantitativa5 recolhidos pela Direção-Geral de Política de Justiça (DGPJ).

5

Os dados revelados neste capítulo, uma vez que haviam sido recolhidos pela DGPJ para fins diversos do presente
relatório, reportam-se a datas diferentes. Assim, os números médios de utentes que se deslocaram diariamente aos
edifícios reportam-se a janeiro de 2017, e resultam de uma recolha efectuada pelos orgãos de gestão e os processos
pendentes (tribunais de comarca) a outubro de 2017.

28

CARACTERIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE COMARCA
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DOS AÇORES

NUT: Região Autónoma dos Açores
SEDE DA COMARCA: Ponta Delgada
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Angra do Heroísmo, Calheta,
Corvo, Horta, Lagoa, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena, Nordeste, Ponta Delgada,
Povoação, Praia da Vitória, Ribeira Grande, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das
Flores, São Roque do Pico, Velas, Vila do Porto e Vila Franca do Campo
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA6:
- Juízos de competência genérica: 7
- Juízos de competência especializada: 15
- Juízos de proximidade: 2
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 14

6

Admin- Órgãos de Gestão da Comarca; BNA- Balcão Nacional do Arrendamento; BNI- Balcão Nacional de Injunções;
CCR- Juízo Central Criminal; CCV- Juízo Central Cível; Cm- Juízo do Comércio; DIAP- Departamento de Investigação e
Acão Penal; EXEC- Juízo de Execução; FM- Juízo de Família e Menores; Gen – Juízo de Competência Genérica; ICRJuízo de Instrução Criminal; LCR- Juízo Local Criminal; LCV- Juízo Local Cível; PJ- Palácio de Justiça; PqCr- Juízo Local
de Pequena Criminalidade; Prx- Juízo de Proximidade; TAC- Tribunal Administrativo de Círculo ; Tb- Juízo de Trabalho;
TCA- Tribunal Central Administrativo; TEP- Tribunal de Execução das Penas; TM- Tribunal Marítimo; TPI- Tribunal de
Propriedade Intelectual; TT- Tribunal Tributário
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DOS AÇORES

ANGRA DO HEROÍSMO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Angra do Heroísmo
- Competência em razão da matéria: juízo central cível; juízo central criminal; juízo local
cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 4938 (MP – 984; Judicial – 3954)
- Caracterização genérica do edificado7:
ANGRA DO HEROÍSMO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

HORTA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Horta
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 1369 (MP – 391; Judicial – 978)
- Caracterização genérica do edificado:
7

Acessibilidades: Entradas para público: mc (mobilidade condicionada) e Barreiras Arquitetónicas: Total ( não carece
de intervenção), Parcial (carece de alguma intervenção) e Inexistente ( carece de intervenção)
Construção civil e Instalações elétricas e telecomunicações : Não (não carece de intervenção) e Sim ( carece de
intervenção)
Climatização: Sim ( existe) e Não ( não existe)
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HORTA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. Profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NORDESTE
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade do Nordeste
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
NORDESTE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PONTA DELGADA
Existem dois edifícios localizados em Ponta Delgada.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Ponta Delgada
 Palácio do Marquês da Praia e Monforte
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- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Ponta Delgada: juízo central cível, juízo central criminal,
juízo local cível, juízo local criminal, juízo de instrução criminal e DIAP.
 Palácio do Marquês da Praia e Monforte: juízo do trabalho e juízo de família e
menores (o TAF está instalado neste edifício mas é caracterizado noutro
capítulo).
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Ponta Delgada: n.d.
 Palácio do Marquês da Praia e Monforte: n.d.
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Ponta Delgada: 7970 (MP – 3512; Judicial – 4458)
 Palácio do Marquês da Praia e Monforte: 735 (MP – 62; Judicial – 673)

- Caracterização genérica do edificado:
PONTA DELGADA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PONTA DELGADA – Palácio do Marquês da Praia e Monforte
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

2*

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

32

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Nota: o TAF está instalado neste edifício mas é caracterizado noutro capítulo.

*Uma das salas de audiências é partilhada com o TAF.

POVOAÇÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Povoação
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
POVOAÇÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PRAIA DA VITÓRIA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Praia da Vitória
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 1381 (MP – 653; Judicial – 728)
- Caracterização genérica do edificado:
PRAIA DA VITÓRIA
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

RIBEIRA GRANDE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Ribeira Grande
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 2040 (MP – 1343; Judicial – 697)
- Caracterização genérica do edificado:
RIBEIRA GRANDE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SANTA CRUZ DA GRACIOSA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Santa Cruz da Graciosa
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 322 (MP – 214; Judicial – 108)
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- Caracterização genérica do edificado:
SANTA CRUZ DA GRACIOSA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SANTA CRUZ DAS FLORES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Santa Cruz das Flores
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 284 (MP – 108; Judicial – 176)
- Caracterização genérica do edificado:
SANTA CRUZ DAS FLORES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SÃO ROQUE DO PICO
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de São Roque do Pico
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- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 565 (MP – 141; Judicial – 424)
- Caracterização genérica do edificado:

SÃO ROQUE DO PICO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VELAS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Velas
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 442 (MP – 150; Judicial – 292)
- Caracterização genérica do edificado:
VELAS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

VILA DO PORTO
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Vila do Porto
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 344 ( MP – 113; Judicial – 231)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA DO PORTO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA FRANCA DO CAMPO
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Vila Franca do Campo
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 802 (MP – 446; Judicial – 356)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA FRANCA DO CAMPO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO:

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos, que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Angra do Heroísmo - CCv, CCr, LCv, LCr, Secção DIAP
A instalação dos serviços apresenta alguns constrangimentos, tais como
falta de salas de audiências, área de secretaria, gabinetes de apoio e área
para arquivo.

Para resolver as carências apresentadas pelos serviços, terá de se ocupar parte das
antigas instalações do estabelecimento prisional, que funcionava no mesmo edifício,
sendo necessária a adaptação dos espaços devolutos e a sua interligação funcional com
as áreas atuais, podendo também ser instalado o IRN que está em instalações
arrendadas.
Outras intervenções

- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Locais de detenção - Apesar do tribunal utilizar um conjunto de celas do antigo
estabelecimento prisional, contíguo, está identificado a necessidade da execução de
uma obra para ampliação do espaço do tribunal, incluindo a criação do núcleo de celas,
em local funcionalmente adequado.
Palácio de Justiça da Horta - Gen, Secção DIAP
- Obras de conservação.
- Climatização – Instalar AVAC.
- Acessibilidades – Instalação de elevador ou plataforma elevatória de acesso ao Piso 1.
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- Locais de detenção – intervenção profunda.
Juízo de Proximidade do Nordeste - Prx
- Climatização – Instalar AVAC se possível.
- Locais de detenção – a criar se possível.
Palácio de Justiça de Ponta Delgada - CCv, CCr, LCv, LCr, ICr, DIAP (sede)
A instalação dos serviços apresenta alguns constrangimentos, tais como a
falta de salas de audiências, os gabinetes estão no limite para instalação dos
magistrados, não há gabinetes para inspeções ou outras necessidades, as
áreas de secção são reduzidas e falta área para arquivo e espólio. Por outro
lado, a ocupação intensiva do edifício leva a que não seja possível resolver
algumas circulações, existindo gabinetes de magistrados em locais de acesso
público.

Só é possível resolver as carências deste edifício com a redução dos serviços aqui
instalados, nomeadamente com a eventual deslocação da Local Cível para novo edifício
a construir no terreno do Ministério da Justiça.
Para esse novo edifício poderá ser deslocada a LCv, o TAF de forma definitiva, um
arquivo central e o espólio.
Caso se verifique haver ainda espaço disponível, poderá também ser instalado o IRN que
está em instalações arrendadas.
Outras intervenções

- Obras gerais de requalificação no edificado incluindo infraestruturas.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
- Climatização – Instalar AVAC.
Palácio do Marquês da Praia e Monforte - Tb, FM, TAF, Admin

39

A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos, estando previsto a
deslocação do TAF para edifício distinto, arrendado, desocupando os espaços atuais que
ficarão afetos ao Tribunal Judicial da Comarca dos Açores.
Outras intervenções

- Locais de detenção - Dado que o edifício não tem local de detenção é necessário a
criação ou adaptação de um espaço para jovens sob detenção.
Palácio de Justiça da Povoação - Prx
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça da Praia da Vitória - LCv, LCr, Secção DIAP
- Obras de conservação.
- Climatização – Instalação AVAC.
- Acessibilidades – Instalação de elevador ou plataforma elevatória.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente em termos
funcionais e a desadequação das instalações sanitárias, entre outros aspetos, propõe-se
a execução de uma intervenção mais relevante.
Palácio de Justiça da Ribeira Grande - LCv, LCr, Secção DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Palácio de Justiça de Santa Cruz da Graciosa - Gen
- Obras de conservação.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Santa Cruz das Flores - Gen
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Juízo de Competência Genérica de São Roque do Pico - LCv, LCr, Secção DIAP
- Acessibilidades - Instalação de elevador se possível.
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- Climatização – Instalar AVAC.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Velas - Gen, Secção DIAP
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Obras de conservação.
- Acessibilidades - Instalação de elevador ou plataforma elevatória.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Juízo de Competência Genérica de Vila do Porto - Gen, Secção DIAP
- Locais de detenção - Apesar do edifício se localizar junto do posto da PSP e serem
utilizadas as suas celas, sendo possível tecnicamente, é necessária a criação do núcleo
de celas.
- Climatização – Instalar AVAC.
Juízo de Competência Genérica de Vila Franca do Campo- Gen
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO

NUT: Centro e Norte
SEDE DA COMARCA: Aveiro
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha,
Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa,
Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira,
Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra.
- Juízos de competência genérica: 12
- Juízos de competência especializada: 31
- Juízos de proximidade: 1
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 24
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE AVEIRO

ÁGUEDA
Existem dois edifícios localizados em Águeda.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Águeda
 Juízo do Trabalho de Águeda
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Águeda – juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
execução; juízo de instrução criminal.
 Juízo do Trabalho de Águeda – juízo do trabalho.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Águeda: 142
 Juízo do Trabalho de Águeda: 45
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Águeda: 11203 (MP- 1139; Judicial – 10064)
 Juízo do Trabalho de Águeda: 398 (MP- n.d. – Judicial – 398)
- Caracterização genérica do edificado:
ÁGUEDA – Palácio de Justiça

INSTALAÇOES
ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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ÁGUEDA – Juízo do Trabalho de Águeda
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ALBERGARIA-A-VELHA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Albergaria a Velha
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 1119 (MP – 497; Judicial – 622)
- Caracterização genérica do edificado:
ALBERGARIA-A-VELHA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

ANADIA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Anadia
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 64

44

- Número de processos pendentes: 845 (MP – 472; Judicial – 373)
- Caracterização genérica do edificado:
ANADIA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

AROUCA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Arouca
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 48
- Número de processos pendentes: 515 (MP – 330; Judicial – 185)
- Caracterização genérica do edificado:
AROUCA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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AVEIRO
Existem quatro edifícios localizados em Aveiro.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça Aveiro
 Juízo do Trabalho de Aveiro
 Juízo de Família e Menores de Aveiro
 DIAP e Instrução Criminal de Aveiro
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça Aveiro – juízo central cível; Juízo central criminal; juízo local
cível; juízo local criminal;
 Juízo do Trabalho de Aveiro – juízo do trabalho.
 Juízo de Família e Menores de Aveiro – juízo de família e menores
 DIAP e Instrução Criminal de Aveiro – juízo de instrução criminal; DIAP.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça Aveiro: 142
 Juízo do Trabalho de Aveiro: n.d.
 Juízo de Família e Menores de Aveiro: 53
 DIAP e Instrução Criminal de Aveiro: 45
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça Aveiro: 2130 (MP – 168; Judicial – 1962)
 Juízo do Trabalho de Aveiro: 1091 (MP – n.d.; Judicial – 1091)
 Juízo de Família e Menores de Aveiro: 707 (MP – 48; Judicial – 659)
 DIAP e Instrução Criminal de Aveiro: 3693 (MP – 3507; Judicial – 186)
* Acrescem 3555 processos pendentes da instância central de comércio de Aveiro, que se
encontra deslocalizada em Anadia.

- Caracterização genérica do edificado:
AVEIRO – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

AVEIRO – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

3

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

AVEIRO – Juízo de Família e Menores
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

AVEIRO – DIAP e Instrução Criminal
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

N/A

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CASTELO DE PAIVA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Castelo de Paiva
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 25
- Número de processos pendentes: 306 (MP – 174; Judicial – 132)
- Caracterização genérica do edificado:
CASTELO DE PAIVA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ESPINHO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Espinho
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 109
- Número de processos pendentes: 857 (MP – 479; Judicial – 378)
- Caracterização genérica do edificado:
ESPINHO
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INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

ESTARREJA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Estarreja
- Competência em razão da matéria: competência genérica; juízo de família e menores
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 1433 (MP – 669; Judicial – 764)
- Caracterização genérica do edificado:
ESTARREJA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

ÍLHAVO
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Ílhavo
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 41
- Número de processos pendentes: 1288 (MP – 715; Judicial – 573)
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- Caracterização genérica do edificado:
ÍLHAVO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

MEALHADA
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Mealhada
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 30
- Número de processos pendentes: 405 (MP – 247; Judicial – 158)
- Caracterização genérica do edificado:
MEALHADA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Existem três edifícios localizados em Oliveira de Azeméis.
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- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Oliveira de Azeméis
 Juízo do Trabalho de Oliveira de Azeméis
 Juízo de Execução de Oliveira de Azeméis
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Oliveira de Azeméis – juízo local cível; juízo local criminal;
juízo de comércio;
 Juízo do Trabalho de Oliveira de Azeméis – juízo de trabalho.
 Juízo de execução de Oliveira de Azeméis – juízo de execução.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Oliveira de Azeméis: 107
 Juízo do Trabalho de Oliveira de Azeméis: n.d.
 Juízo de execução: n.d.
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Oliveira de Azeméis: 20194 (MP – 1052; Judicial – 19142)
 Juízo do Trabalho de Oliveira de Azeméis: n.d.
 Juízo de execução: n.d.
- Caracterização genérica do edificado:
OLIVEIRA DE AZEMÉIS – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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OLIVEIRA DE AZEMÉIS – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OLIVEIRA DE AZEMÉIS – Juízo de Execução
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

0

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OLIVEIRA DO BAIRRO
Existem dois edifícios localizados em Oliveira do Bairro.
- Designação dos edifícios:
 Juízo de Competência Genérica de Oliveira do Bairro
 Juízo de Família e Menores de Oliveira do Bairro
- Competência em razão da matéria:
 Juízo de Competência Genérica de Oliveira do Bairro – genérica.
 Juízo de Família e Menores de Oliveira do Bairro – juízo de família e menores.
- Número médio de visitantes diários:
 Juízo de Competência Genérica de Oliveira do Bairro: 22
 Juízo de Família e Menores de Oliveira do Bairro: 23
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- Número de processos pendentes:
 Juízo de Competência Genérica de Oliveira do Bairro: 634 (MP – 338; Judicial –
296)
 Juízo de Família e Menores de Oliveira do Bairro: 185 (MP – n.d.; Judicial – 185)
- Caracterização genérica do edificado:
OLIVEIRA DO BAIRRO – Juízo de Competência Genérica
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OLIVEIRA DO BAIRRO – Juízo de Família e Menores
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OVAR
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Ovar
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
execução.
- Número médio de visitantes diários: 72
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- Número de processos pendentes: 10555 (MP – 662; Judicial – 9893)
- Caracterização genérica do edificado:
OVAR
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SANTA MARIA DA FEIRA
- Designação do edifício: Juízos de Santa Maria da Feira
- Competência em razão da matéria: juízo central cível; juízo central criminal; juízo de
família e menores; juízo de trabalho, juízo de instrução criminal; juízo local cível; juízo
local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 190
- Número de processos pendentes: 6878 (MP – 3712; Judicial – 3166)
- Caracterização genérica do edificado:
SANTA MARIA DA FEIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

9

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

5

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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SÃO JOÃO DA MADEIRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de São João da Madeira
- Competência em razão da matéria: genérica; juízo de família e menores.
- Número médio de visitantes diários: 26
- Número de processos pendentes: 1150 (MP – 491; Judicial – 659)
- Caracterização genérica do edificado:
SÃO JOÃO DA MADEIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SEVER DO VOUGA
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Sever do Vouga
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
SEVER DO VOUGA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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VAGOS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vagos
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 44
- Número de processos pendentes: 587 (MP – 378; Judicial – 209)
- Caracterização genérica do edificado:
VAGOS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VALE DE CAMBRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vale de Cambra
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 56
- Número de processos pendentes: 443 (MP – 222; Judicial – 221)
- Caracterização genérica do edificado:
VALE DE CAMBRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO:

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.

Palácio de Justiça de Águeda - LCv, LCr, Exec, ICr, Secção DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Juízo de Trabalho de Águeda - Tb
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Albergaria-a-Velha - Gen
-Locais de detenção – intervenção ligeira.
-Instalações elétricas, telecomunicações e AVAC.
Palácio de Justiça da Anadia - Gen, Cm Aveiro (Instalado provisoriamente), Secção
DIAP
- Climatização – Instalar AVAC.
-Locais de detenção – intervenção ligeira.
-Instalações elétricas e telecomunicações.
Palácio de Justiça de Arouca – Gen, Secção DIAP
- Obras de conservação.
- Acessibilidades – melhoras as acessibilidades.
-Locais de detenção – intervenção ligeira.
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Palácio de Justiça de Aveiro - CCv, CCr, LCv, LCr, Admin

A instalação dos serviços apresenta alguns constrangimentos, tais como a necessidade
de mais salas de audiências e gabinetes para magistrados.
Para resolução destas carências, será necessário retirar alguns serviços do Palácio da
Justiça de Aveiro, para o que apenas com a construção de um novo edifício, no terreno
existente do Ministério da Justiça, se poderá resolver esta questão.
Importa ainda referir que a Instância Central do Comércio se encontra deslocalizada
transitoriamente em Anadia.
Outras intervenções

- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas e a desadequação funcional, entre outros
aspetos, propõe-se a execução de uma intervenção mais relevante.
Juízo do Trabalho de Aveiro - Tb
A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos especialmente tratando-se
da valência de Trabalho, pelo que as atuais instalações arrendadas são inadequadas.
As deficiências destas instalações seriam também resolúveis com a construção de um
novo edifício no terreno existente do Ministério da Justiça (referido em Aveiro PJ).
Juízo de Família e Menores de Aveiro - FM
Trata-se de uma antiga moradia, arrendada, onde a instalação dos serviços apresenta
vários constrangimentos tais como falta de salas de audiências e gabinetes, falta de
espaço nas secretarias, falta de espaços de apoio, impossibilidade de garantir a
segurança necessária, entre outras, as quais só são possíveis de resolver com a
deslocação dos serviços para um novo edifício (referido em Aveiro PJ), especialmente
tratando-se da valência de Família e Menores.
Outras intervenções

- Acessibilidades – Instalar acessibilidades;
- Locais de detenção - Está identificada a necessidade da execução de um novo edifício
em Aveiro, possibilitando uma reorganização dos serviços com a desocupação deste
edifício que atualmente se mostra funcionalmente desadequado para os serviços
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instalados. No presente edifício não existe local de detenção, e quanto aos espaços
existentes não é possível criar ou adaptar um espaço para jovens sob detenção.
- Climatização – Instalar AVAC.
Instrução Criminal e DIAP de Aveiro - ICr, DIAP (sede)
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, e pela desadequação
funcional, sendo possível tecnicamente, propõe-se a execução de uma intervenção mais
relevante.
- Acessibilidades – melhorar as acessibilidades.
Arquivo Central de Aveiro
O arquivo está provisoriamente instalado nas instalações da PSP, aguardando a
construção do novo edifício (referido em Aveiro PJ).
Palácio de Justiça de Castelo de Paiva - Gen
- Obras de conservação.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Espinho - Gen, Secção DIAP
- Obras de conservação.
- Climatização – Instalar AVAC.
-Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Estarreja - Gen, FM, Secção DIAP
- Climatização – Instalar AVAC.
-Instalações elétricas e telecomunicações.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas, a falta de iluminação e ventilação naturais e
a desadequação das instalações sanitárias, entre outros aspetos, propõe-se a execução
de uma intervenção mais relevante.
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Palácio de Justiça de Ílhavo - Gen
-Locais de detenção – intervenção profunda.
- Obras de conservação.
-Instalações elétricas e telecomunicações.
Juízo de competência genérica de Mealhada – Gen, Secção DIAP
- Acessibilidades – Instalar acessibilidades;
- Climatização – Instalar AVAC se possível.
- Locais de detenção - Sendo possível tecnicamente, é necessária a criação do núcleo
de celas.
Palácio de Justiça de Oliveira de Azeméis - LCv, LCr, Cm, Exec, Secção DIAP

O presente edifício apresenta varias carências funcionais e espaciais, as quais ficaram
agravadas com a criação das Execuções e consequente concentração de processos.
Para permitir a instalação das Execuções, houve necessidade de instalar parte dos
serviços fora do Palácio de Justiça, em instalações cedidas pela Câmara Municipal, as
quais não apresentam condições para o seu funcionamento.
Para resolução destas carências é necessário instalar as Execuções no mesmo edifício
onde se encontra instalado o Trabalho, em espaço libertado pelo IRN, após adaptação.
Outras intervenções

- Acessibilidades – Instalar acessibilidades;
- Climatização – Instalar AVAC;
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente, pela sua
desadequação funcional, propõe-se a execução de uma intervenção mais relevante.
Juízo do Trabalho de Oliveira de Azeméis - Tb
O presente edifício apresenta espaços devolutos com a saída dos serviços do IRN.
Conforme referido no PJ, parte dos serviços das Execuções estão instalados fora do
Palácio de Justiça, em instalações cedidas pela Câmara Municipal, as quais não
apresentam condições para o seu funcionamento.

61

Para resolução destas carências é necessário instalar as Execuções neste edifício, em
espaço libertado pelo IRN, após adaptação.
Juízo de Competência Genérica Oliveira do Bairro - Gen, Secção DIAP

O edifício apresenta algumas carências funcionais, sendo a mais premente a
necessidade de mais uma sala de audiências. Nesse sentido, a solução passará pela
construção de um novo edifício que garanta igualmente a instalação conjunta da
Família, resolvendo também esta valência.
Outras intervenções

- Acessibilidades – Instalar acessibilidades;
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Juízo de Família e Menores de Oliveira do Bairro - FM
Trata-se de uma moradia adaptada que apresenta algumas carências funcionais e
espaciais impossíveis de resolver, apenas com outras instalações é possível resolver esta
questão.
Outras intervenções

- Acessibilidades – Instalar acessibilidades;
- Climatização – Instalar AVAC;
- Locais de detenção - Está identificada a necessidade da execução de um novo edifício
em Oliveira do Bairro, possibilitando uma reorganização dos serviços com a
desocupação deste edifício. No presente edifício não existe local de detenção, e quanto
aos espaços existentes, não é possível criar ou adaptar um espaço para jovens sob
detenção.
Palácio de Justiça de Ovar - LCv, LCr, Exec, Secção DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente, ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.

62

Juízos de Santa Maria da Feira - CCv, CCr, FM, Tb, ICr, LCv, LCr, Secção do
DIAP

O atual edifício encontra-se no limite da sua capacidade, estando em falta salas de
audiências e gabinetes de magistrados.
Para minimizar esta situação, está identificada a possibilidade de instalar alguns serviços
numa ala autónoma do antigo Palácio de Justiça, nomeadamente o Tb, e construir mais
salas de audiências.
Como solução definitiva, atendendo a que o edifício atual é arrendado e não apresenta
as melhores condições para o correto funcionamento dos serviços, deverá ser avaliada
a possibilidade de reabilitar estruturalmente e ampliar o antigo Palácio de Justiça, por
forma a instalar todas as instâncias deste município, libertando o atual edifício
arrendado.
Outras intervenções

- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Palácio de Justiça de São João da Madeira - Gen, FM, Secção do DIAP
- Remodelação do AVAC.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Juízo de Proximidade de Sever do Vouga - Prx
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Vagos - Gen
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Vale de Cambra – Gen, Secção do DIAP
- Acessibilidades – Instalar acessibilidades.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BEJA

NUT: Alentejo
SEDE DA COMARCA: Beja
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito,
Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Odemira,
Ourique, Serpa e Vidigueira.
- Juízos de competência genérica: 7
- Juízos de competência especializada: 6
- Juízos de proximidade: 1
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 10

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE BEJA

ALMODÔVAR
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Almodôvar
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 15
- Número de processos pendentes: 477 (MP – 199; Judicial – 278)
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- Caracterização genérica do edificado:
ALMODÔVAR
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

3

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BEJA
Existem dois edifícios localizados em Beja.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Beja
 Juízo de Trabalho de Beja (Edifício do Governo Civil)
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Beja: juízo central cível; juízo central criminal; juízo local
cível; juízo local criminal.
 Juízo de Trabalho de Beja (Edifício do Governo Civil): juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Beja: 136
 Juízo de Trabalho de Beja (Edifício do Governo Civil): 16
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Beja: 4591 (MP – 850; Judicial – 3741)
 Juízo de Trabalho de Beja (Edifício do Governo Civil): 541 (MP – n.d.; Judicial –
541)

- Caracterização genérica do edificado:
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BEJA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BEJA – Juízo de Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CUBA
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Cuba
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 23
- Número de processos pendentes: 802 (MP – 169; Judicial – 633)
- Caracterização genérica do edificado:

CUBA
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FERREIRA DO ALENTEJO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Ferreira do Alentejo
- Competência em razão da matéria: competência genérica; (juízo de família e menores
de Beja, provisoriamente aqui instalado)
- Número médio de visitantes diários: 40
- Número de processos pendentes: 517 (MP – 121; Judicial – 396)
- Caracterização genérica do edificado:
FERREIRA DO ALENTEJO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MÉRTOLA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Mértola
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
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MÉRTOLA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MOURA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Moura
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 23
- Número de processos pendentes: 831 (MP – 347; Judicial – 484)
- Caracterização genérica do edificado:
MOURA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ODEMIRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Odemira
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 28
- Número de processos pendentes: 1482 (MP – 551; Judicial – 931)
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- Caracterização genérica do edificado:
ODEMIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OURIQUE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Ourique
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 17
- Número de processos pendentes: 779 (MP – 238; Judicial – 541)
- Caracterização genérica do edificado:
OURIQUE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SERPA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Serpa
- Competência em razão da matéria: genérica.
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- Número médio de visitantes diários: 22
- Número de processos pendentes: 688 (MP – 234; Judicial – 454)
- Caracterização genérica do edificado:
SERPA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Juízo de competência genérica de Almodôvar – Gen
- Locais de detenção - Sendo possível, propõe-se a execução de uma intervenção para
criação do núcleo de celas.
- Acessibilidades.

Palácio de Justiça de Beja - CCv, CCr, LCv, LCr, Admin

As instalações apresentam alguns constrangimentos funcionais e espaciais, tais como
falta de salas de audiências e de testemunhas e ainda falta de gabinetes de apoio. As
unidades de processos carecem, igualmente, de mais espaço.
Para resolução destas carências, será necessário deslocar parte dos serviços para um
novo edifício, a construir em terreno cedido pela Camara Municipal.
Além das carências identificadas para o Palácio de Justiça, importa referir que a Família
e Menores, se encontra instalada provisoriamente em Ferreira do Alentejo por falta de
espaço em Beja, devendo também ser instalada no novo edifício.
Outras intervenções

- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente, ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Juízo do Trabalho de Beja - Tb

As atuais instalações são adaptadas, em parte de um edifício que não apresenta
condições para o funcionamento dos serviços.
As deficiências destas instalações seriam também resolúveis com a construção de um
novo edifício (referido em Beja PJ).
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- Acessibilidades.
Juízo de Competência Genérica de Cuba - Gen
-Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Ferreira do Alentejo – Gen, FM de Beja (instalado
provisoriamente)
- Obras de conservação (cobertura).
-Locais de detenção – intervenção profunda.
- Climatização-Instalação de AVAC.
Palácio de Justiça de Mértola - Prx
-Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Moura - Gen
-Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Odemira - Gen
- Obras de conservação.
-Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Ourique – Gen
-Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Serpa – Gen
-Locais de detenção – intervenção ligeira.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BRAGA

NUT: Norte
SEDE DA COMARCA: Braga
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Amares, Barcelos, Braga,
Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso,
Terras de Bouro, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde e Vizela.
- Juízos de competência genérica: 6
- Juízos de competência especializada: 31
- Juízos de proximidade: 0
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 16

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE BRAGA

AMARES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Amares
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 50

74

- Número de processos pendentes: 327 (MP – 225; Judicial – 102)
- Caracterização genérica do edificado:
AMARES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BARCELOS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Barcelos
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores; juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários: 432
- Número de processos pendentes: 3003 (MP – 1171; Judicial – 1832)
- Caracterização genérica do edificado:
BARCELOS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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BRAGA
Existem três edifícios localizados em Braga.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Braga
 Juízo do Trabalho de Braga
 Juízo de Família e Menores de Braga
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Braga – juízo central cível; juízo central criminal; juízo local
cível; juízo local criminal; juízo de instrução criminal; DIAP.
 Juízo do Trabalho de Braga – juízo de trabalho.
 Juízo de Família e Menores de Braga – juízo de família e menores.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Braga: 617
 Juízo do Trabalho de Braga: 127
 Juízo de Família e Menores de Braga: 179
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Braga: 7833 (MP – 4710; Judicial – 3123)
 Juízo do Trabalho de Braga: 1137 (MP – n.d.; Judicial – 1137)
 Juízo de Família e Menores de Braga: 1011 (MP – 37; Judicial – 974)
- Caracterização genérica do edificado:
BRAGA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

12

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BRAGA – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BRAGA – Juízo de Família e Menores
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CABECEIRAS DE BASTO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Cabeceiras de Basto
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 39
- Número de processos pendentes: 315 (MP – 183; Judicial – 132)
- Caracterização genérica do edificado:
CABECEIRAS DE BASTO
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

77

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CELORICO DE BASTO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Celorico de Basto
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 41
- Número de processos pendentes: 310 (MP – 177; Judicial – 133)
- Caracterização genérica do edificado:
CELORICO DE BASTO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ESPOSENDE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Esposende
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número de visitantes diários: 60
- Número de processos pendentes: 979 (MP – 608; Judicial – 371)
- Caracterização genérica do edificado:
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ESPOSENDE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FAFE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Fafe
- Competência em razão da matéria: juízo central cível; juízo central criminal; juízo de
família e menores.
- Número médio de visitantes diários: 123
- Número de processos pendentes: 1674 (MP – 665; Judicial – 1009)
- Caracterização genérica do edificado:
FAFE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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GUIMARÃES
Existem três edifícios localizados em Guimarães.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Guimarães
 Juízos de Guimarães (Creixomil)
 Juízo de Trabalho de Guimarães
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Guimarães – juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
comércio; juízo de instrução criminal.
 Juízos de Guimarães (Creixomil) – juízo central cível; juízo central criminal; juízo
de família e menores; juízo de execução.
 Juízo de Trabalho de Guimarães – juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Guimarães: 274
 Juízos de Guimarães (Creixomil): 207
 Juízo de Trabalho de Guimarães: 66
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Guimarães: 6365 (MP – 3041; Judicial – 3324)
 Juízos de Guimarães (Creixomil): 12368 (MP – 23; Judicial – 12345)
 Juízo de Trabalho de Guimarães: 1343 (MP – n.d.; Judicial – 1343)
- Caracterização genérica do edificado:
GUIMARÃES – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

GUIMARÃES – Juízos de Guimarães - Creixomil
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

GUIMARÃES – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PÓVOA DE LANHOSO
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Póvoa de Lanhoso
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 70
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- Número de processos pendentes: 396 (MP – 160; Judicial – 236)
- Caracterização genérica do edificado:
PÓVOA DE LANHOSO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VIEIRA DO MINHO
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Vieira do Minho
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 30
- Número de processos pendentes: 348 (MP – 196; Judicial – 152)
- Caracterização genérica do edificado:
VIEIRA DO MINHO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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VILA NOVA DE FAMALICÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vila Nova de Famalicão
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores; juízo de execução; juízo de comércio; juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários: 549
- Número de processos pendentes: 30233 (MP – 2116; Judicial – 28117)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA NOVA DE FAMALICÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

10

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA VERDE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vila Verde
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 160
- Número de processos pendentes: 1463 (MP – 719; Judicial – 744)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA VERDE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Amares – Gen, Secção do DIAP
- Obras de conservação (cobertura).
- Locais de detenção - intervenção profunda;
Palácio de Justiça de Barcelos - LCv, LCr, FM,Tb, Secção do DIAP
- Remodelação da instalação elétrica e AVAC ( Poseur).
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas e a desadequação das instalações sanitárias,
entre outros aspetos, propõe-se a execução de uma intervenção mais relevante.
- Obras de conservação.
Palácio de Justiça de Braga - CCv, CCr, LCv, LCr, ICr, DIAP (sede), Admin

O edifício encontra-se no limite da sua capacidade, apresentando ainda algumas
carências em termos de espaços de apoio, como salas de testemunhas ou gabinetes.
Nesse sentido, existe a necessidade de ampliar o atual edifício possibilitando resolver
igualmente outros serviços de Braga que se encontram instalados inadequadamente em
outros edifícios.
Outras intervenções

- Obras de conservação (infiltrações).
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
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Juízo do Trabalho de Braga - Tb
Os serviços estão instalados em espaços arrendados num edifício que não apresenta
condições adequadas para o seu funcionamento, desde logo pela falta de acessibilidades
que é essencial nesta valência.
As carências verificadas só são possíveis de ser resolvidas com a deslocação dos serviços
para outras instalações, nomeadamente com a ampliação do Palácio da Justiça de Braga.
- Climatização – Instalação AVAC.
Juízo de Família e Menores de Braga - FM
Os serviços estão instalados em edifício adaptado que apresenta muitas insuficiências e
constrangimentos, sendo inadequado para o seu funcionamento.
As carências verificadas só são possíveis de resolver com a deslocação dos serviços para
outras instalações, nomeadamente com a ampliação do Palácio da Justiça de Braga.
- Acessibilidades.
- Remodelação do AVAC.
Outras intervenções

- Locais de detenção - No presente edifício não existe local de detenção, e quanto aos
espaços existentes não é possível criar ou adaptar um espaço para jovens sob
detenção. Esta situação apenas poderá ser resolvida com a ampliação do PJ, conforme
acima referido.
Palácio de Justiça de Cabeceiras de Basto - Gen
- Locais de detenção - intervenção ligeira;
- Obras de conservação.
Palácio de Justiça de Celorico de Basto - Gen
- Locais de detenção - intervenção ligeira;
- Climatização – Instalação AVAC.
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Palácio de Justiça de Esposende - Gen
- Locais de detenção - intervenção profunda;
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Fafe - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP
O edifício encontra-se no limite da sua capacidade, apresentando os serviços vários
constrangimentos funcionais e espaciais. Para resolver os constrangimentos é
necessário a execução de uma intervenção de remodelação, incluindo a ocupação do
espaço afeto ao IRN, possibilitando instalar adequadamente os serviços.
Outras intervenções
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades a Instalações Sanitárias;
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Locais de detenção - Encontra-se prevista a execução de uma intervenção geral no
edifício com vista a permitir a reorganização adequada dos serviços, estando proposto
para o local de detenção a execução de uma intervenção menos profunda.
Palácio de Justiça de Guimarães - LCv, LCr, Cm, ICr, Secção do DIAP

O edifício apresenta algumas carências de espaços, principalmente ao nível de salas de
audiências.
Para se resolverem definitivamente as carências do edifício, será necessário retirar
alguns serviços para outras instalações a encontrar e adaptar, ou, construir um novo
edifício em Guimarães, com a aquisição de um terreno.
Outras intervenções

- Climatização – Remodelação/Instalação de AVAC;
- Locais de detenção - Encontra-se prevista a execução de uma intervenção, na qual
estão contempladas as alterações tecnicamente possíveis para minimizar deficiências
existentes nas celas.
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Juízos de Guimarães (Creixomil) - CCv, CCr, FM, Exec
Trata-se de um edifício arrendado e adaptado, que apresenta alguns constrangimentos
funcionais e se localiza numa zona bastante periférica da cidade, pelo que se deve
ponderar a possibilidade de deslocar todos os serviços para outras instalações.
Conforme referido no PJ de Guimarães, para resolução dos problemas acima descritos
existe a necessidade de novas instalações, onde seja igualmente possível instalar alguns
serviços atualmente instalados no Palácio da Justiça de Guimarães.
Refira-se que a solução a encontrar deverá ser devidamente ajustada de forma a
resolver as carências dos edifícios atuais de Guimarães, devendo ser redistribuídos os
serviços de acordo com a capacidade e funcionalidade dos edifícios a considerar no final.
Outras intervenções

- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Juízo de competência genérica de Póvoa de Lanhoso – Gen, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Apesar do edifício se localizar junto do posto da PSP e serem
utilizadas as suas celas, se for possível, propõe-se a execução de uma intervenção para
criação do núcleo de celas.
-Acessibilidades.
Juízo de competência genérica de Vieira do Minho – Gen, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Apesar do edifício se localizar junto do posto da GNR e serem
utilizadas as suas celas, se for possível, propõe-se a execução de uma intervenção para
criação do núcleo de celas.
-Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Vila Nova de Famalicão - LCv, LCr, FM, Exec, Cm, Tb, Secção do
DIAP
- Obras de conservação (canalizações e redes hidráulicas; pinturas).

88

- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Palácio de Justiça de Vila Verde - LCv, LCr, Secção do DIAP
- Remodelação, Requalificação do edificado incluindo infraestruturas;
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

NUT: Norte
SEDE DA COMARCA: Bragança
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Alfândega da Fé, Bragança,
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do
Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais.
- Juízos de competência genérica: 6
- Juízos de competência especializada: 5
- Juízos de proximidade: 4
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 13
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE BRAGANÇA

ALFÂNDEGA DA FÉ
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Alfândega da Fé
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
ALFÂNDEGA DA FÉ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BRAGANÇA
Existem três edifícios localizados em Bragança.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Bragança
 Juízo do Trabalho de Bragança
 Juízo Local Cível de Bragança
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Bragança: juízo central criminal; juízo central cível; juízo
local criminal.
 Juízo do Trabalho de Bragança: juízo de trabalho.
 Juízo Local Cível de Bragança: juízo local cível
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Bragança: 100
 Juízo do Trabalho de Bragança: 60

91

 Juízo Local Cível de Bragança:
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Bragança: 4613 (MP – 1110; Judicial – 3503)*
 Juízo do Trabalho de Bragança: *
 Juízo Local Cível de Bragança: *
* Total dos três edifícios.

- Caracterização genérica do edificado:
BRAGANÇA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BRAGANÇA – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BRAGANÇA – Juízo Local Cível
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CARRAZEDA DE ANSIÃES
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Carrazeda de Ansiães
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
CARRAZEDA DE ANSIÃES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MACEDO DE CAVALEIROS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Macedo de Cavaleiros
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 1089 (MP – 412; Judicial – 677)
- Caracterização genérica do edificado:
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MACEDO DE CAVALEIROS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MIRANDA DO DOURO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Miranda do Douro
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 382 (MP – 209; Judicial – 173)
- Caracterização genérica do edificado:
MIRANDA DO DOURO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MIRANDELA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Mirandela
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
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- Número de processos pendentes: 1063 (MP – 349; Judicial – 714)
- Caracterização genérica do edificado:
MIRANDELA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MOGADOURO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Mogadouro
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 445 (MP – 151; Judicial – 294)
- Caracterização genérica do edificado:
MOGADOURO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim
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TORRE DE MONCORVO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Torre de Moncorvo
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 563 (MP – 246; Judicial – 317)
- Caracterização genérica do edificado:
TORRE DE MONCORVO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

VILA FLOR
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Vila Flor
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 570 (MP – 200; Judicial – 370)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA FLOR
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VIMIOSO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vimioso
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
VIMIOSO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VINHAIS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vinhais
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
VINHAIS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Juízo de Proximidade de Alfândega da Fé - Prx
Locais de detenção – a criar se possível.
Palácio de Justiça de Bragança - CCr, CCv, LCr, Admin
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
- Obras de conservação.
Juízo de Trabalho de Bragança - Tb
- Acessibilidades.
Juízo de Proximidade de Carrazeda de Ansiães - Prx
- Locais de detenção – a criar se possível.
- AVAC.
- Acessibilidades.
Palácio da Justiça de Macedo de Cavaleiros - Gen
Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Miranda do Douro – Gen
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades;
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- Locais de detenção - sendo possível tecnicamente, propõe-se a execução de uma
intervenção para criação do núcleo de celas.
- Construção Civil.
Palácio de Justiça de Mirandela – Gen
- Melhoria de Acessibilidades.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Mogadouro – Gen
- Locais de detenção – intervenção profunda.
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
Palácio de Justiça de Torre de Moncorvo – Gen
- Locais de detenção – intervenção profunda.
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
Juízo de competência genérica de Vila Flôr – Gen
- Climatização – Instalação de AVAC;
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades;
- Locais de detenção - Apesar do edifício se localizar junto do posto da GNR e serem
utilizadas as suas celas, se for possível, propõe-se a execução de uma intervenção para
criação do núcleo de celas.
Palácio de Justiça de Vimioso,– Prx
- Locais de detenção – a criar se possível.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Reparação e conservação geral do edificado (problemas de infiltrações).
- Climatização – Instalação de AVAC se possível.
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Palácio de Justiça de Vinhais - Prx, Arq
- Locais de detenção – a criar se possível.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE CASTELO BRANCO

NUT: Centro
SEDE DA COMARCA: Castelo Branco
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Belmonte, Castelo Branco,
Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei
e Vila Velha de Ródão.
- Juízos de competência genérica: 3
- Juízos de competência especializada: 13
- Juízos de proximidade: 1
- Procuradoria
EDIFÍCIOS: 8

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE CASTELO BRANCO

CASTELO BRANCO
Existem dois edifícios localizados em Castelo Branco.
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- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Castelo Branco
 Juízos do Trabalho e de Família e Menores de Castelo Branco (Edifício do
Governo Civil)
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Castelo Branco: juízo central cível; juízo central criminal;
juízo local cível; juízo local criminal
 Juízos do Trabalho e de Família e Menores de Castelo Branco: juízo de trabalho;
juízo de família e menores.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Castelo Branco: 121
 Juízos do Trabalho e de Família e Menores de Castelo Branco: 45
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Castelo Branco: 3853 (MP – 1399; Judicial – 2454)
 Juízos do Trabalho e de Família e Menores de Castelo Branco: 183 (MP – n.d.;
Judicial – 183)
- Caracterização genérica do edificado:

CASTELO BRANCO – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CASTELO BRANCO - Juízo do Trabalho e de Família e Menores
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

COVILHÃ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Covilhã
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores; juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários: 158
- Número de processos pendentes: 2472 (MP – 529; Judicial – 1943)
- Caracterização genérica do edificado:
COVILHÃ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FUNDÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça do Fundão
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
comércio.
- Número médio de visitantes diários: 97
- Número de processos pendentes: 1732 (MP – 507; Judicial – 1225)
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- Caracterização genérica do edificado:
FUNDÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

IDANHA-A-NOVA
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Idanha-a-Nova
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 38
- Número de processos pendentes: 554 (MP – 215; Judicial – 339)
- Caracterização genérica do edificado:
IDANHA-A-NOVA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OLEIROS
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Oleiros
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 25

104

- Número de processos pendentes: 388 (MP – 107; Judicial – 281)
- Caracterização genérica do edificado:
OLEIROS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PENAMACOR
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Penamacor
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
PENAMACOR
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SERTÃ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Sertã
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 45
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- Número de processos pendentes: 638 (MP – 125; Judicial – 513)
- Caracterização genérica do edificado:
SERTÃ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Castelo Branco - CCv, CCr, LCv, LCr, Admin
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Juízos do Trabalho e de Família e Menores de Castelo Branco - Tb, FM
- Locais de detenção – Se for possível, propõe-se a execução de uma intervenção para
criação de sala para jovens sob detenção.
Palácio de Justiça da Covilhã - LCv, LCr, FM, Tb
O presente edifício apresenta algumas carências em termos de espaço, assim como
alguns constrangimentos funcionais resultantes da configuração do edifício e dos
serviços instalados.
Para resolução destas questões, terão de ser deslocados os serviços do IRN que ainda
aqui se encontram instalados, afetando esse espaço ao tribunal.
Além da necessidade de ocupação total do Palácio de Justiça, aguarda-se igualmente a
adaptação de duas antigas casas de função, a ceder pela Câmara Municipal, as quais se
localizam ao lado do Palácio de Justiça e permitem a instalação do Tb.
Outras intervenções

- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
- Acessibilidades.
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Palácio de Justiça do Fundão - LCv, LCr, Cm, Arq
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Juízo de competência genérica de Idanha-a-Nova – Gen
- Locais de detenção - Sendo possível tecnicamente, propõe-se a execução de uma
intervenção para criação do núcleo de celas.
Juízo de competência genérica de Oleiros – Gen
- Climatização – Instalação de AVAC se for possível.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
- Acessibilidades.
Juízo de proximidade de Penamacor - Prx
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Locais de detenção – a criar se possível.
Palácio de Justiça da Sertã – Gen
- Climatização – remodelação de AVAC.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE COIMBRA

NUT: Centro
SEDE DA COMARCA: Coimbra
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra,
Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-oVelho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila
Nova de Poiares.
- Juízos de competência genérica: 7
- Juízos de competência especializada: 15
- Juízos de proximidade: 4
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 20 (incluindo TEP)

Para além dos juízos acima referidos, está ainda sediado na Comarca de Coimbra o
seguinte tribunal de competência territorial alargada:
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Tribunal de Execução das Penas de Coimbra
Área de competência territorial: comarcas de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria
(com exceção do estabelecimento prisional das Caldas da Rainha) e Viseu.

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE COIMBRA

ARGANIL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Arganil
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 30
- Número de processos pendentes: 349 (MP – 219; Judicial – 130)
- Caracterização genérica do edificado:
ARGANIL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CANTANHEDE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Cantanhede
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 52
- Número de processos pendentes: 1061 (MP – 652; Judicial – 409)
- Caracterização genérica do edificado:
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CANTANHEDE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

COIMBRA
Existem sete edifícios localizados em Coimbra.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Coimbra
 Juízos Cíveis de Coimbra (Edifício Arnado)
 DIAP de Coimbra
 Juízo de Instrução Criminal de Coimbra
 Tribunal de Execução das Penas de Coimbra
 Juízo de Família e Menores de Coimbra
 Juízo do Trabalho de Coimbra

- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Coimbra: juízo central criminal; juízo local criminal.
 Juízos Cíveis de Coimbra (Edifício Arnado): juízo central cível; juízo local cível.
 DIAP de Coimbra: DIAP
 Juízo de Instrução Criminal de Coimbra: juízo de instrução criminal.
 Tribunal de Execução das Penas de Coimbra: Tribunal de Execução das Penas
 Juízo de Família e Menores de Coimbra: juízo de família e menores.
 Juízo do Trabalho de Coimbra: juízo de trabalho.
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- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Coimbra: 161
 Juízos Cíveis de Coimbra (Edifício Arnado): 212
 DIAP de Coimbra: 98
 Juízo de Instrução Criminal de Coimbra: 4
 Tribunal de Execução das Penas de Coimbra: 7
 Juízo de Família e Menores de Coimbra: 111
 Juízo do Trabalho de Coimbra: 87

- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Coimbra: 1184 (MP – n.d.; Judicial – 1184)
 Juízos Cíveis de Coimbra (Edifício Arnado): 1341 (MP – n.d.; judicial – 1341)
 DIAP de Coimbra: 4872 (MP – 4872)
 Juízo de Instrução Criminal de Coimbra: 105 (MP – n.d.; Judicial – 105)
 Tribunal de Execução das Penas de Coimbra: n.d.
 Juízo de Família e Menores de Coimbra: 821 (MP – 35; Judicial – 786)
 Juízo do Trabalho de Coimbra: 811 (MP – n.d.; Judicial – 811)
* Acrescem 882 processos pendentes do juízo do comércio de Coimbra, que se encontra
deslocalizado em Montemor-o-Velho, e 10911 processos pendentes do juízo de execução de
Coimbra, que se encontra deslocalizado em Soure.

- Caracterização genérica do edificado:
COIMBRA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim
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COIMBRA – Juízos Cíveis
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

COIMBRA – DIAP
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

N/A

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

COIMBRA – Juízo de Instrução Criminal
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

COIMBRA – Tribunal de Execução das Penas
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

N/A

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

COIMBRA – Juízo de Família e Menores
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Tem sala para
jovens sob
detenção

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

COIMBRA – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CONDEIXA-A-NOVA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Condeixa-a-Nova
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 31
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- Número de processos pendentes: 444 (MP – 271; Judicial – 173)
- Caracterização genérica do edificado:
CONDEIXA-A-NOVA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FIGUEIRA DA FOZ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Figueira da Foz
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores; juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários: 256
- Número de processos pendentes: 2235 (MP – 998; Judicial – 1237)
- Caracterização genérica do edificado:
FIGUEIRA DA FOZ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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LOUSÃ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Lousã
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 25
- Número de processos pendentes: 628 (MP – 446; Judicial 182)
- Caracterização genérica do edificado:

LOUSÃ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MIRA
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Mira
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
MIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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MONTEMOR-O-VELHO
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Montemor-o-Velho
- Competência em razão da matéria: genérica; (juízo do comércio de Coimbra,
provisoriamente aqui instalado).
- Número médio de visitantes diários: 81
- Número de processos pendentes: 394 (MP – 228; Judicial – 166)
- Caracterização genérica do edificado:
MONTEMOR-O-VELHO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

OLIVEIRA DO HOSPITAL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Oliveira do Hospital
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 37
- Número de processos pendentes: 478 (MP – 316; Judicial – 162)
- Caracterização genérica do edificado:
OLIVEIRA DO HOSPITAL
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PAMPILHOSA DA SERRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Pampilhosa da Serra
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
PAMPILHOSA DA SERRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PENACOVA
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Penacova
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 31
- Número de processos pendentes: 325 (MP – 255; Judicial – 70)
- Caracterização genérica do edificado:
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PENACOVA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PENELA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Penela
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
PENELA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SOURE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Soure
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade; (juízo de execução de
Coimbra, provisoriamente aqui instalado).
- Número médio de visitantes diários: 59
- Número de processos pendentes: (MP – n.d.; Judicial – 10911 do juízo de execução
de Coimbra)
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- Caracterização genérica do edificado:
SOURE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

TÁBUA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Tábua
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 20
- Número de processos pendentes: 182 (MP – 112; Judicial – 70)
- Caracterização genérica do edificado:
TÁBUA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

120

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Arganil - Gen
Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Cantanhede - LCv, LCr, Secção do DIAP
- Remodelação da instalação elétrica e de AVAC.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente pela sua
desadequação funcional, deverá ser ponderado a sua relocalização no edifício, propõese a execução de uma intervenção mais relevante.
Palácio de Justiça de Coimbra - CCr, LCr, Admin

Embora o edifício apresente grande valor histórico e arquitetónico, atualmente a sua
ocupação encontra-se acima do recomendável, apresentando ainda vários
constrangimentos funcionais, em grande parte devido às suas características originais,
não permitindo qualquer possibilidade de expansão. Nesse sentido, e por forma a
libertar alguns espaços de apoio, torna-se necessário a construção de um novo edifício,
que possibilite igualmente instalar e concentrar outros serviços de Coimbra, garantindose neste edifício uma melhor instalação dos serviços.
Outras intervenções

- Intervenção geral no edifício com vista à sua reabilitação;
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Locais de detenção - Encontra-se assinalada a necessidade de execução de uma
intervenção geral no edifício com vista a sua reabilitação, sendo que para o local de
detenção, pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a sua total
desadequação funcional, está proposta a sua relocalização, correspondendo à execução
de uma intervenção mais relevante.
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Juízos Cíveis de Coimbra – CCv, Lcv
Trata-se de um edifício de escritórios adaptado e arrendado que apresenta carências
funcionais e espaciais, as quais condicionam o normal funcionamento dos serviços.
Para resolução destas carências terá de considerar-se a deslocação dos serviços para
outras instalações nomeadamente com a construção de um novo edifício (referido no
PJ de Coimbra)
- Acessibilidades.
Juízo de Instrução Criminal de Coimbra - ICr
Estes serviços estão instalados em fração adaptada, no 8º piso de um edifício de
escritórios, o qual não apresenta as condições adequadas para o funcionamento de um
serviço com as características da Instrução Criminal.
Tem sido muito difícil garantir o mínimo de condições de segurança exigidas a esta
valência, desde logo pela existência de apenas um acesso comum a todos os
condóminos e utilizadores.
Além das questões funcionais, o espaço afeto aos serviços é manifestamente
insuficiente, não apresentando capacidade para responder às necessidades do Tribunal.
Só é possível resolver estes constrangimentos com a deslocação dos serviços para outras
instalações nomeadamente com a construção de um novo edifício (referido no PJ de
Coimbra).
Outras intervenções

- Locais de detenção - Está identificado a necessidade da execução de um novo edifício
em Coimbra, possibilitando uma reorganização dos serviços com a desocupação deste
edifício que atualmente se mostra funcionalmente desadequado para os serviços
instalados. No presente edifício não existe local de detenção, e quanto aos espaços
existentes não é possível criar ou adaptar um espaço para esse efeito.
Tribunal de Execução das Penas de Coimbra - TEP
Trata-se de um andar adaptado no último piso de um edifício de escritórios sem
condições para o funcionamento correto dos serviços.
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Deverá ser ponderada a deslocação dos serviços para outras instalações nomeadamente
com a construção de um novo edifício (referido no PJ de Coimbra).
Juízo do trabalho de Coimbra - Tb
Este edifício apresenta carências funcionais e espaciais que impossibilitam o correto
funcionamento dos serviços.
Trata-se de um palacete antigo do Estado, com todas as características desse tipo de
edifício, com alguns problemas funcionais, de difícil ou muito dispendiosa resolução,
como por exemplo a criação de acessibilidades a todo o edifício, num serviço em que
muitos dos utentes são vítimas de acidentes de trabalho.
Para resolução destas carências terá de considerar-se a deslocação dos serviços para
outras instalações nomeadamente com a construção de um novo edifício (referido no
PJ de Coimbra)
DIAP de Coimbra - DIAP (sede)
Este edifício apresenta graves carências funcionais.
Tratam-se de frações arrendadas em edifício de escritórios, as quais apresentam
carências funcionais, principalmente por impossibilidade de se criarem as condições de
segurança recomendáveis a este serviço.
Deverá ser ponderada a deslocação dos serviços para outras instalações nomeadamente
com a construção de um novo edifício (referido no PJ de Coimbra).
Outras intervenções

- Locais de detenção - Está identificado a necessidade da execução de um novo edifício
em Coimbra, possibilitando uma reorganização dos serviços com a desocupação deste
edifício que atualmente se mostra funcionalmente desadequado para os serviços
instalados. No presente edifício não existe local de detenção, e quanto aos espaços
existentes não é possível criar ou adaptar um espaço para esse efeito.
- Acessibilidades.
Juízo de Instrução Criminal de Coimbra- ICr
- Locais de detenção – a criar se possível.
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- Acessibilidades.
- Obras de reparação.
Tribunal de Execução das Penas de Coimbra - TEP
- Acessibilidades.
Considerações comuns a Coimbra
Além das questões acima descriminadas, deve referir-se que se encontra
transitoriamente deslocalizado o Comércio, em Montemor-o-Velho. Importa ainda
referir a necessidade de instalar o arquivo central junto da sede.
Em resumo, a maioria dos serviços da cidade de Coimbra encontram-se a funcionar em
condições deficientes, em instalações dispersas pela cidade, estando ainda em falta um
arquivo central do tribunal localizado em Coimbra, sendo premente encontrar soluções
que permitam a instalação condigna dos serviços, assim como garantir a concentração
dos mesmos.
Atendendo aos constrangimentos acima expostos, e estando diagnosticada a
necessidade de encontrar uma solução urgente para Coimbra, apenas com a construção
de um novo edifício é possível resolver a instalação dos serviços nesta cidade.
Palácio de Justiça de Condeixa-A-Nova - Gen, Secção do DIAP
- Melhoria de acessibilidades.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça da Figueira da Foz - LCv, LCr, FM, Tb, Secção do DIAP
- Obras de conservação (cobertura).
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas, a falta de iluminação e ventilação naturais e
a desadequação das instalações sanitárias, entre outros aspetos, propõe-se a execução
de uma intervenção mais relevante.
Palácio de Justiça da Lousã - Gen
- Locais de detenção – intervenção profunda.
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-Acessibilidades.
Juízo de Proximidade de Mira - Prx
- Locais de detenção – a criar se possível.
- Acessibilidades.
Juízo de Competência Genérica de Montemor-o-Velho – Gen, Com de Coimbra
- Locais de detenção – intervenção profunda.
- Remodelação de instalação elétrica e AVAC.
Palácio de Justiça de Oliveira do Hospital - Gen
- Locais de detenção – intervenção profunda.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Pampilhosa da Serra - Prx
- Locais de detenção – intervenção profunda.
- Acessibilidades.
Juízo de Competência Genérica de Penacova - Gen
- Locais de detenção – a criar se possível.
- Obras de conservação.
Palácio de Justiça de Penela - Prx
- Locais de detenção – a criar se possível.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Soure - Prx, Exec de Coimbra (Instalado provisoriamente)
- Remodelação, Requalificação do edificado com a construção do arquivo.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Tábua - Gen
- Locais de detenção – intervenção profunda.
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- Remodelação do AVAC.
- Instalação elétrica.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE ÉVORA

NUT: Alentejo
SEDE DA COMARCA: Évora
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba,
Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de
Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa.
- Juízos de competência genérica: 5
- Juízos de competência especializada: 8
- Juízos de proximidade: 2
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 10

Para além dos juízos acima referidos, está ainda sediado na Comarca de Évora o seguinte
tribunal de competência territorial alargada:
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Tribunal de Execução das Penas de Évora
Área de competência territorial: comarcas de Beja, Évora (com exceção dos
estabelecimentos prisionais de Alcoentre e de Vale de Judeus), Faro, Portalegre,
Santarém e Setúbal.

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE ÉVORA

ARRAIOLOS
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Arraiolos
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
ARRAIOLOS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ESTREMOZ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Estremoz
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 33
- Número de processos pendentes: 463 (MP – 223; Judicial – 240)
- Caracterização genérica do edificado:
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ESTREMOZ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Em obra

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

ÉVORA
Existem três edifícios localizados em Évora.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça Évora
 Tribunal de Execução das Penas e Juízo do Trabalho de Évora
 DIAP e Instrução Criminal de Évora
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça Évora: juízo central cível; juízo central criminal; juízo local cível;
juízo local criminal; juízo de família e menores.
 Tribunal de Execução das Penas e Juízo do Trabalho de Évora: juízo de trabalho;
TEP.
 DIAP e Instrução Criminal de Évora: juízo de instrução criminal; DIAP.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça Évora: 194
 Tribunal de Execução das Penas e Juízo do Trabalho de Évora: 10
 DIAP e Instrução Criminal de Évora: 33
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça Évora: 1559 (MP – 138; Judicial – 1421)
 Tribunal de Execução das Penas e Juízo do Trabalho de Évora: 555 (MP – n.d.;
Judicial – 555)
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 DIAP e Instrução Criminal de Évora: 1724 (MP – 1724; Judicial – 61)
- Caracterização genérica do edificado:
ÉVORA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ÉVORA – Tribunal de Execução das Penas e Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ÉVORA – DIAP e Instrução Criminal
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

N/A

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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MONTEMOR-O-NOVO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Montemor-o-Novo
- Competência em razão da matéria: genérica; juízo de execução.
- Número médio de visitantes diários: 48
- Número de processos pendentes: 11322 (MP – 587; Judicial – 10735)
- Caracterização genérica do edificado:
MONTEMOR-O-NOVO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTEL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Portel
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
PORTEL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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REDONDO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Redondo
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 26
- Número de processos pendentes: 443 (MP – 290; Judicial – 153)
- Caracterização genérica do edificado:
REDONDO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

REGUENGOS DE MONSARAZ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Reguengos de Monsaraz
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 19
- Número de processos pendentes: 394 (MP – 224; Judicial – 170)
- Caracterização genérica do edificado:
REGUENGOS DE MONSARAZ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA VIÇOSA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vila Viçosa
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 34
- Número de processos pendentes: 316 (MP – 175; Judicial – 141)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA VIÇOSA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Juízo de Proximidade de Arraiolos – Prx
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
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Palácio de Justiça de Estremoz – Gen, Secção do DIAP
- Obras de Remodelação.
- Remodelação do AVAC.
Palácio de Justiça de Évora - CCv, CCr, LCv, LCr, Admin, FM, Arq
- Obras de adaptação da sala de audiências para julgamentos de maior dimensão.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Juízo do Trabalho e TEP de Évora – Tb, TEP
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Obras de conservação.
Juízo de Instrução Criminal e DIAP de Évora - ICr, DIAP (sede)
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Palácio de Justiça de Montemor-o-Novo – Gen, Exec
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Portel - Prx
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça do Redondo – Gen, Secção do DIAP
- Obras de conservação.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Reguengos de Monsaraz - Gen, Secção do DIAP
- Obras de conservação.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
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Palácio de Justiça de Vila Viçosa - Gen, Secção do DIAP
- Locais de detenção – intervenção profunda.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE FARO

NUT: Algarve
SEDE DA COMARCA: Faro
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Albufeira, Alcoutim, Aljezur,
Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de
Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.
- Juízos de competência genérica: 5
- Juízos de competência especializada: 20
- Juízos de proximidade: 1
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 12
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE FARO

ALBUFEIRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Albufeira
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 139
- Número de processos pendentes: 3332 (MP – 1407; Judicial – 1925)
- Caracterização genérica do edificado:
ALBUFEIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FARO
Existem três edifícios localizados em Faro.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Faro
 Ministério Público dos juízos criminais de Faro
 Juízos de Faro - Edifício Estamo
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Faro: juízo central criminal; juízo local criminal.
 Ministério Público dos juízos criminais de Faro: procuradoria dos juízos criminais;
juízo de instrução criminal; juízo de família e menores; DIAP.
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 Juízos de Faro - Edifício Estamo: juízo de trabalho; juízo local cível; juízo central
cível.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Faro: n.d.
 Ministério Público dos juízos criminais de Faro: 149
 Juízos de Faro - Edifício Estamo: n.d.
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Faro: 1811 (MP – n.d.; Judicial – 1811)
 Ministério Público dos juízos criminais de Faro: 3626 (MP – 2605; Judicial – 1021)
 Juízos de Faro - Edifício Estamo: 1385 (MP – n.d.; Judicial – 1385)
- Caracterização genérica do edificado:
FARO – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FARO – Ministério Público dos Juízos Criminais
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

138

FARO – Juízos de Faro (Edifício Estamo)
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LAGOS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Lagos
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 70
- Número de processos pendentes: 1683 (MP – 1063; judicial – 620)
- Caracterização genérica do edificado:
LAGOS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

LOULÉ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Loulé
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
execução.
- Número médio de visitantes diários: 174
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- Número de processos pendentes: 22605 (MP – 2144; Judicial – 20461)
- Caracterização genérica do edificado:
LOULÉ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

MONCHIQUE
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Monchique
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
MONCHIQUE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OLHÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Olhão
- Competência em razão da matéria: genérica; juízo de comércio.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
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- Número de processos pendentes: 5168 (MP 1203; Judicial – 3965)
- Caracterização genérica do edificado:
OLHÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTIMÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Portimão
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo central
cível; juízo central criminal; juízo de trabalho; juízo de família e menores; juízo de
instrução criminal.
- Número médio de visitantes diários: 263
- Número de processos pendentes: 6268 (MP – 2443; Judicial – 3825)
- Caracterização genérica do edificado:
PORTIMÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

9

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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SILVES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Silves
- Competência em razão da matéria: genérica; juízo de execução.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 18812 (MP – 798; Judicial – 18014)
- Caracterização genérica do edificado:
SILVES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

TAVIRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Tavira
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 931 (MP – 496; Judicial – 435)
- Caracterização genérica do edificado:
TAVIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vila Real de Santo António
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 119
- Número de processos pendentes: 1176 (MP – 766; Judicial – 410)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Albufeira - LCv, LCr, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente pela sua
desadequação funcional, deverá ser ponderado a sua relocalização no edifício, propõese a execução de uma intervenção mais relevante.
Palácio de Justiça de Faro - CCr, LCr
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente, a
existência de janelas no interior das celas e das instalações sanitárias, entre outros
aspetos, propõe-se a execução de uma intervenção mais relevante.
Ministério Público dos Juízos Criminais de Faro - MP
- Locais de detenção – a criar se possível.
Juízos de Faro (Edifício Estamo)- Tb, FM, CCv, LCv, ICr, DIAP (sede), Adm, Arq
- Obras de conservação (infiltrações).
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Palácio de Justiça de Lagos - Gen, Secção do DIAP
- Intervenção geral no edifício com vista à sua reabilitação e ocupação do espaço.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Loulé - LCv, LCr, Exec, Secção do DIAP
- Obras de beneficiação e remodelação (TAF).
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- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente pela sua
desadequação funcional e a existência de janelas no interior das celas, entre outros
aspetos, deverá ser ponderada a sua relocalização no edifício propondo-se a execução
de uma intervenção mais relevante.
Juízo de Proximidade de Monchique - Prx
- Locais de detenção – a criar se possível.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Olhão - Gen, Cm, Secção do DIAP
Neste edifício os serviços encontram-se instalados com alguns constrangimentos,
nomeadamente devido dimensão da à valência do Comercio. Neste sentido foi
identificado a possibilidade em instalar parte do Comercio num edifício cedido pela C
amara Municipal em Lagoa (Barlavento).
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Portimão - Tb, FM, CCv, CCr, LCv, LCr, ICr, Secção do DIAP
- Obras para ampliação do arquivo;
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Palácio de Justiça de Silves – Gen, Exec
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Tavira - Gen, Secção do DIAP
- Instalação de uma nova sala de audiências se possível.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Vila Real de Santo António
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Obras de conservação.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DA GUARDA

NUT: Centro
SEDE DA COMARCA: Guarda
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Aguiar da Beira, Almeida, Celorico
da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas,
Meda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Coa.
- Juízos de competência genérica: 8
- Juízos de competência especializada: 5
- Juízos de proximidade: 3
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 13
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DA GUARDA

ALMEIDA
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Almeida
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 2
- Número de processos pendentes: 528 (MP – 247; Judicial- 281)
- Caracterização genérica do edificado:
ALMEIDA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CELORICO DA BEIRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Celorico da Beira
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 15
- Número de processos pendentes: 381 (MP – 187; Judicial – 194)
- Caracterização genérica do edificado:
CELORICO DA BEIRA
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Figueira de Castelo Rodrigo
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 9
- Número de processos pendentes: 366 (MP – 116; Judicial – 250)
- Caracterização genérica do edificado:
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

FORNOS DE ALGODRES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Fornos de Algodres
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
FORNOS DE ALGODRES
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

GOUVEIA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Gouveia
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 21
- Número de processos pendentes: 719 (MP – 260; Judicial – 459)
- Caracterização genérica do edificado:
GOUVEIA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

GUARDA
Existem dois edifícios localizados na Guarda.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça da Guarda
 Juízo do Trabalho da Guarda
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- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça da Guarda: juízo central cível; juízo central criminal; juízo local
cível; juízo local criminal.
 Juízo do Trabalho da Guarda: juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça da Guarda: 100
 Juízo do Trabalho da Guarda: n.d.
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça da Guarda: 3160 (MP – 1074; Judicial – 2086)
 Juízo do Trabalho da Guarda: 483 (MP – n.d.; Judicial – 483)
- Caracterização genérica do edificado:
GUARDA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

GUARDA – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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MEDA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Meda
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
MEDA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PINHEL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Pinhel
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 28
- Número de processos pendentes: 301 (MP – 107; Judicial – 194)
- Caracterização genérica do edificado:
PINHEL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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SABUGAL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Sabugal
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
SABUGAL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SEIA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Seia
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 66
- Número de processos pendentes: 7432 (MP – 403; Judicial - 7029
- Caracterização genérica do edificado:
SEIA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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TRANCOSO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Trancoso
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 21
- Número de processos pendentes: 450 (MP – 186; Judicial – 264)
- Caracterização genérica do edificado:
TRANCOSO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA NOVA DE FOZ CÔA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vila Nova de Foz Côa
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 21
- Número de processos pendentes: 576 (MP – 253; Judicial – 323)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA NOVA DE FOZ CÔA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Juízo de competência genérica de Almeida – Gen
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Celorico da Beira – Gen
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Figueira de Castelo Rodrigo – Gen
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Acessibilidades – Criação de plataforma elevatória.
- Locais de detenção – intervenção ligeira
Palácio de Justiça de Fornos de Algodres - Prx
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Gouveia - Gen
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Obras de conservação.
Palácio de Justiça da Guarda - CCv, CCr, LCv, LCr, Admin
O edifício apresenta carências principalmente ao nível de salas de audiências e de
gabinetes.
Deverá ser considerada a ampliação do edifício de forma a resolver as carências deste,
e, instalar também o Trabalho e o arquivo central.
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Outras intervenções

- Intervenção para adaptação da sala de audiências para julgamentos de maior
dimensão.
- Melhorar acessibilidades internas.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.

Juízo do Trabalho da Guarda -Tb
Como referido para o Palácio de Justiça, deverá ser ponderada a ampliação daquele
edifício e a possibilidade de ali instalar também estes serviços.
- Climatização – Instalação de AVAC se possível.
Palácio da Justiça da Meda - Prx
- Locais de Detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Pinhel – Gen
- Locais de Detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
- Climatização – Remodelação de AVAC.
Palácio de Justiça de Sabugal - Prx
- Locais de Detenção – intervenção profunda.
Palácio de Justiça de Seia – Gen
- Obras de conservação e beneficiação.
- Locais de Detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Trancoso - Gen
- Locais de Detenção – intervenção profunda.
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Palácio de Justiça de Vila Nova de Foz Côa – Gen
- Locais de Detenção – intervenção profunda.
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LEIRIA

NUT: Centro
SEDE DA COMARCA: Leiria
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Alcobaça, Alvaiázere, Ansião,
Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria,
Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Pedrógão Grande, Peniche, Pombal e Porto de Mós.
- Juízos de competência genérica: 4
- Juízos de competência especializada: 23
- Juízos de proximidade: 3
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 16
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE LEIRIA

ALCOBAÇA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Alcobaça
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
execução; juízo de comércio.
- Número médio de visitantes diários: 90
- Número de processos pendentes: 14574 (MP – 817; Judicial – 13757)
- Caracterização genérica do edificado:

ALCOBAÇA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ALVAIÁZERE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Alvaiázere
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:

ALVAIÁZERE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ANSIÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Ansião
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade; (juízo de execução de
Pombal, provisoriamente aqui instalado).
- Caracterização genérica do edificado:
ANSIÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BOMBARRAL
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade do Bombarral
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
BOMBARRAL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CALDAS DA RAINHA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Caldas da Rainha
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores; juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários: 188
- Número de processos pendentes: 3688 (MP – 1731; Judicial – 1957)
- Caracterização genérica do edificado:
CALDAS DA RAINHA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FIGUEIRÓ DOS VINHOS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Figueiró dos Vinhos
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 528 (MP – 291; Judicial – 237)
- Caracterização genérica do edificado:
FIGUEIRÓ DOS VINHOS
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

162

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LEIRIA
Existem cinco edifícios localizados em Leiria.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Leiria
 Juízo de Família e Menores de Leiria
 Juízo Local Cível de Leiria (Edifício BNU)
 Juízo de trabalho de Leiria
 Juízos Central Cível e do Comércio de Leiria (Antigo Liceu)
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Leiria: juízo central criminal; juízo local criminal; juízo de
instrução criminal.
 Juízo de Família e Menores de Leiria: juízo de família e menores (ainda não
instalado); DIAP.
 Juízo Local Cível de Leiria (Edifício BNU): juízo local cível.
 Juízo de Trabalho de Leiria: juízo de trabalho.
 Juízos Central Cível e do Comércio de Leiria (Antigo Liceu): juízo de comércio;
juízo central cível.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Leiria: n.d.
 Juízo de Família e Menores de Leiria: 30
 Juízo Local Cível de Leiria (Edifício BNU): n.d.
 Juízo de Trabalho de Leiria: 44
 Juízos Central Cível e do Comércio de Leiria (Antigo Liceu): 55
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- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Leiria: 2498 (MP – 340; Judicial – 2158)
 Juízo de Família e Menores de Leiria: 2398 (MP/DIAP – 2398; Judicial – n.d.)
 Juízo Local Cível de Leiria (Edifício BNU): 538 (MP – n.d.; Judicial – 538)
 Juízo de Trabalho de Leiria: 1001 (MP – n.d.; Judicial – 1001)
 Juízos Central Cível e do Comércio de Leiria (Antigo Liceu): 793 (MP – n.d.; Judicial
– 793)
- Caracterização genérica do edificado:
LEIRIA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LEIRIA – Juízo de Família e Menores
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA
SALAS DE TESTEMUNHAS
LOCAIS DE DETENÇÃO

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO
BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Nota: edifício onde se encontrava o DIAP, vai ser intervencionado para instalar o juízo de família
e menores.
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LEIRIA – Juízo Local Cível (Edifício BNU):
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LEIRIA – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LEIRIA – Juízos Central Cível e do Comércio
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MARINHA GRANDE
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica da Marinha Grande
- Competência em razão da matéria: genérica.
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- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 1278 (MP – 918; Judicial – 360)
- Caracterização genérica do edificado:
MARINHA GRANDE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NAZARÉ
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica da Nazaré
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 521 (MP – 353; Judicial – 168)
- Caracterização genérica do edificado:
NAZARÉ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

166

PENICHE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Peniche
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 943 (MP – 781; Judicial – 162)
- Caracterização genérica do edificado:
PENICHE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

POMBAL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Pombal
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores.
- Número médio de visitantes diários: 131
- Número de processos pendentes: 1998 (MP – 779; Judicial – 1219)
* Acrescem 14579 processos pendentes do juízo de execução de Pombal, que se encontra
deslocalizado em Ansião.

- Caracterização genérica do edificado:
POMBAL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTO DE MÓS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Porto de Mós
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 929 (MP – 517; Judicial – 412)
- Caracterização genérica do edificado:
PORTO DE MÓS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Alcobaça - LCv, LCr, Exec, Cm, Secção do DIAP (FM a instalar)
Os serviços encontram-se com algumas deficiências quanto à sua instalação funcional,
principalmente devido à dimensão das valências de comércio e de execuções, mas
também devido à falta de salas de audiência em número suficiente para assegurar as
necessidades normais de funcionamento.
Nesse sentido é necessário realizar uma intervenção no edifício da antiga escola
primária, cedido pela camara municipal, para instalar o Comercio, garantindo a
instalação da Família e Menores no Palácio da Justiça de Alcobaça.

Outras intervenções
- Locais de detenção - Apesar do edifício se localizar junto do posto da PSP e serem
utilizadas as suas celas, sendo possível tecnicamente, propõe-se a execução de uma
intervenção para criação do núcleo de celas.
Palácio de Justiça de Alvaiázere – Prx
- Locais de detenção – intervenção profunda.
- Acessibilidades – criação de WC para deficientes.
Palácio de Justiça de Ansião – Prx, Exec de Pombal (instalado transitoriamente)
- Intervenção para criação de uma sala de audiências.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Juízo de Proximidade de Bombarral - Prx
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
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Palácio de Justiça das Caldas da Rainha - LCv, LCr, FM, Tb, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Palácio de Justiça de Figueiró dos Vinhos - Gen
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Leiria - CCr, LCr, ICr, DIAP (sede)

Apesar das adaptações que foram sendo efetuadas, subsistem alguns constrangimentos
neste edifício, tais como falta de espaço nas secções ou falta de salas de audiências e
diligências em número suficiente, falta de gabinetes, inexistência de salas de
testemunhas ou, ainda, a falta de condições de segurança decorrentes, em parte, das
limitações arquitetónicas do edifício e agravadas com a instalação dos serviços do DIAP
neste edifício.
Nesse sentido, e como solução definitiva, poderá ser estudada uma reorganização e
adaptação do espaço no Palácio de Justiça, de forma a instalar corretamente os serviços.
Outras intervenções

- Acessibilidades – Melhoria das acessibilidades.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Juízo de Família e Menores de Leiria – Desocupado (FM a instalar)
Neste edifício está previsto instalar a Família e Menores de forma provisoria, até à
construção de um novo edifício no terreno das antigas casas de função, garantido desta
forma uma melhor instalação dos serviços
- Acessibilidades.
- Obras de adaptação.
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Juízos Cíveis de Leiria - Lcv
Trata-se de um edifício arrendado que não apresenta as condições necessárias ao
correto funcionamento dos serviços.
Nesse sentido, deverá ser ponderada a deslocação dos serviços para outras instalações,
a construir no terreno das antigas casas de função.
Outras intervenções

- Acessibilidades – Criação de acessibilidades se possível.
Juízo do Trabalho de Leiria - Tb
O edifício onde se encontra instalado o Trabalho, embora sendo propriedade do
Ministério da Justiça, apresenta alguns condicionamentos funcionais e está localizado
numa área desajustada para a sua função.
Nesse sentido, deverá ser ponderada a deslocação dos serviços para outras instalações,
a construir no terreno das antigas casas de função.
- Melhorar as acessibilidades.
Arquivo central de Leiria
Considerando a capacidade do arquivo existente em Leiria, torna-se necessário garantir
uma solução no âmbito da construção de um novo edifício em local adequado para o
efeito.
Leiria, Considerações comuns
Face ao referido supra está a ser planeada a construção de um novo edifício no terreno
das antigas casas de função, garantindo-se assim uma maior concentração de serviços.
Juízo de competência genérica da Marinha Grande - Gen
- Melhorar as acessibilidades.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Juízo de competência genérica da Nazaré – Gen, Secção do DIAP
- Acessibilidades – Melhorar as acessibilidades.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
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Palácio de Justiça de Peniche – Gen, Secção do DIAP
- Obras de conservação.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Climatização – Instalação de AVAC.
Palácio de Justiça de Pombal - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP
Não foi possível instalar em Pombal as Execuções, estando esta deslocalizada
transitoriamente em Ansião.
Ainda assim, este edifício encontra-se no limite da sua capacidade, principalmente ao
nível de espaços de secretaria, o que só ficará resolvido com a instalação das FM em
Leiria e Alcobaça, atualmente integradas na FM de Pombal.
Outras intervenções
- Remodelação do AVAC.
- Melhoria das acessibilidades.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a sua
desadequação funcional, a falta de iluminação e ventilação naturais e a desadequação
das instalações sanitárias, entre outros aspetos, propõe-se a execução de uma
intervenção mais relevante.
Palácio de Justiça de Porto de Mós - LCv, LCr, Secção do DIAP
- Obras de conservação – exterior.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a sua
desadequação funcional e a desadequação das instalações sanitárias, entre outros
aspetos, propõe-se a execução de uma intervenção mais relevante.
- Acessibilidades.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LISBOA

NUT: Lisboa
SEDE DA COMARCA: Lisboa
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Alcochete, Almada, Barreiro,
Lisboa, Moita, Montijo e Seixal.
- Juízos de competência genérica: 0
- Juízos de competência especializada: 28
- Juízos de proximidade: 0
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 18

Para além dos juízos acima referidos, estão ainda sediados na Comarca de Lisboa os
seguintes tribunais de competência territorial alargada:
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Tribunal de Execução das Penas de Lisboa
Área de competência territorial: comarcas dos Açores, Lisboa, Lisboa Norte, Lisboa
Oeste, Madeira e estabelecimentos prisionais de Alcoentre, das Caldas da Rainha e de
Vale de Judeus.
Tribunal Marítimo
Área de competência territorial: departamentos marítimos do norte, centro e sul.
Tribunal da Propriedade Intelectual
Área de competência territorial: território nacional.
Tribunal Central de Instrução Criminal
Área de competência territorial: território nacional.

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE LISBOA

ALMADA
Existem dois edifícios localizados em Almada.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Almada
 Palácio de Justiça de Almada (antigo)
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Almada: juízo central cível; juízo central criminal; juízo local
cível; juízo local criminal; juízo de instrução criminal; juízo de família e menores.
 Almada – Palácio de Justiça de Almada (antigo): juízo de execução; (o TAF está
instalado neste edifício mas é caracterizado noutro capítulo)
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Almada: 195
 Palácio de Justiça de Almada (antigo): n.d.
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- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Almada: 8585 (MP – 4940; Judicial – 3645)
 Palácio de Justiça de Almada (antigo): 44835 (MP – n.d.; judicial – 44835)
- Caracterização genérica do edificado:
ALMADA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

8

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ALMADA – Palácio de Justiça (antigo)
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Nota: os dados relativos ao TAF estão caracterizados noutro capítulo

BARREIRO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça do Barreiro
- Competência em razão da matéria: juízo de comércio; juízo local criminal; juízo de
família e menores; juízo de trabalho; juízo de instrução criminal.
- Número médio de visitantes diários: 258
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- Número de processos pendentes: 8472 (MP – 1868; Judicial – 6604)
- Caracterização genérica do edificado:
BARREIRO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

8

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LISBOA
Existem doze edifícios localizados em Lisboa.
- Designação do tribunal:
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício A
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício B
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício C
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício D
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício E
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício F
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício G
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício I
 Lisboa – Palácio da Justiça – Edifício Grande
 Lisboa – Palácio da Justiça – Edifício Pequeno
 Lisboa - Edifício de Monsanto
 Lisboa - Tribunal Central de Instrução Criminal
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- Competência em razão da matéria:
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício A: juízo central criminal; TEP
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício B: juízo de instrução criminal; juízo local
criminal.
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício C: DIAP.
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício D: DIAP.
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício E: DIAP.
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício F: juízo local de pequena criminalidade.
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício G: juízo de comércio (os tribunais central
administrativo e tributário, estão instalados neste edifício mas são
caracterizados noutro capítulo)
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício I: juízo de família e menores; juízo de
execução; Tribunal Marítimo
 Lisboa – Palácio da Justiça – Edifício Grande: juízo central cível; juízo local cível;
juízo de trabalho
 Lisboa – Palácio da Justiça – Edifício Pequeno: Tribunal da Propriedade
Intelectual
 Lisboa - Edifício de Monsanto – julgamentos do juízo central criminal
 Lisboa - Tribunal Central de Instrução Criminal – Tribunal Central de Instrução
Criminal
- Número médio de visitantes diários:
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício A: 169
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício B: 267
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifícios C, D e E: 69
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício F: 148
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício G: 60
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício I: 239
 Lisboa – Palácio da Justiça – Edifício Grande: 75
 Lisboa – Palácio da Justiça – Edifício Pequeno: 51
 Lisboa - Edifício de Monsanto: n.d.
 Lisboa - Tribunal Central de Instrução Criminal: n.d.
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- Número de processos pendentes:
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício A: 1797 (MP – 0; Judicial – 1797)
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício B: 5142 (MP- n.d.; Judicial – 5142)
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifícios C e D: 14700 (MP – 14700; Judicial – n.d.)
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício E: n.d.
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício F: 4662 (MP – 1894; Judicial – 2768)
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício G: 15400 (MP – n.d.; Judicial – 15400)
 Lisboa – Campus da Justiça – Edifício I: 127755 (MP – n.d.; Judicial – 127755)
 Lisboa – Palácio da Justiça – Edifício Grande: 7505 (MP – n.d.; Judicial - 7505)
 Lisboa – Palácio da Justiça – Edifício Pequeno: 3001 (MP – n.d.; Judicial – 3001)
 Lisboa - Edifício de Monsanto: n.d.
 Lisboa - Tribunal Central de Instrução Criminal: n.d.
- Caracterização genérica do edificado:
Lisboa – Campus da Justiça – Edifício A
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

10

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Lisboa – Campus da Justiça – Edifício B
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

9

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Lisboa – Campus da Justiça – Edifício C
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

N/A

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Lisboa – Campus da Justiça – Edifício D
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

N/A

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Lisboa – Campus da Justiça – Edifício E
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

N/A

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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Lisboa – Campus da Justiça – Edifício F
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Lisboa – Campus da Justiça – Edifício G
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Nota: os dados relativos aos TAC e TT estão caracterizados noutro capítulo

Lisboa – Campus da Justiça – Edifício I
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

10

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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Lisboa –Palácio da Justiça – Edifício Grande
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

22*

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

*além destas salas, existem mais 21 pequenas salas adaptadas para audiências.

Lisboa – Palácio da Justiça – Edifício Pequeno
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

Lisboa - Edifício de Monsanto
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim
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Lisboa - Tribunal Central de Instrução Criminal
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

N/A

LOCAIS DE DETENÇÃO

na PJ

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MOITA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Moita
- Competência em razão da matéria: juízo local cível.
- Número médio de visitantes diários: 51
- Número de processos pendentes: 1768 (MP – 1442; Judicial – 326)
- Caracterização genérica do edificado:
MOITA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MONTIJO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça do Montijo
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 115
- Número de processos pendentes: 2827 (MP – 2067; Judicial – 760)
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- Caracterização genérica do edificado:
MONTIJO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SEIXAL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça do Seixal
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores.
- Número médio de visitantes diários: 159
- Número de processos pendentes: 4962 (MP – 2710; Judicial – 2252)
- Caracterização genérica do edificado:
SEIXAL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Almada - CCv, CCr, LCv, LCr, ICr, FM, Secção do DIAP
O presente edifício apresenta vários constrangimentos quanto á instalação funcional
dos serviços, pelo que deve ser ponderado a saída de alguns serviços deste edifício,
nomeadamente a LCv com a instalação em outro edifício em Almada.
Outras intervenções
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
- Obras de conservação.

Palácio de Justiça de Almada (antigo) – TAF, Exec
A instalação das Execuções neste edifício apresenta vários constrangimentos funcionais,
sendo que o TAF necessita de mais espaço para a sua adequada instalação, nesse sentido
deve ser ponderado a saída das Execuções deste edifício e instalada em outro edifício
em Almada com a LCv.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça do Barreiro - LCr, Cm, FM, Tb, ICr, Secção do DIAP
- Obras de conservação.
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
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Campus de Justiça de Lisboa (A, B, C, D, E, F, G, I) - CCr, TEP, ICr, LCr, DIAP (sede),
PqCr, Cm, Adm. E Fiscais, FM, Exec, TM
- Intervenção para melhorar o espaço das execuções;
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Palácio da Justiça de Lisboa (edifícios grande e pequeno) - CCv, LCv, Tb, TPI,
Admin

Nestes edifícios existem espaços disponíveis, neste sentido está delineado transferir o
Comercio do Campus da Justiça de Lisboa e instalar no Palácio da Justiça de Lisboa, com
a execução das intervenções que se mostram necessárias, nomeadamente ao nível das
salas de audiências e do espaço para arquivo.
Está ainda a ser equacionado iniciar a reabilitação total do edifício grande sendo que as
intervenções, face à sua dimensão, vão ser realizadas faseadamente por piso.
Outras intervenções identificadas:
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades à sobreloja.
- Intervenção geral no edifício com vista à sua reabilitação.
- Climatização – Instalação de AVAC.
Lisboa - Edifício de Monsanto – julgamentos da CCr
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Palácio da Justiça da Moita - LCv, Secção do DIAP

- Obras de conservação, reparação da cobertura.
Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça do Montijo - LCv, LCr, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas e a sua desadequação funcional, entre outros
aspetos, propõe-se a execução de uma intervenção mais relevante.
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Palácio de Justiça do Seixal - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
- Obras de conservação.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LISBOA NORTE

NUT: Lisboa
SEDE DA COMARCA: Loures
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos,
Azambuja, Cadaval, Loures, Lourinhã, Odivelas, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras
e Vila Franca de Xira.
- Juízos de competência genérica: 1
- Juízos de competência especializada: 20
- Juízos de proximidade: 1
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 9
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE LISBOA NORTE

ALENQUER
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Alenquer
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 2169 (MP – 1640; Judicial – 529)
- Caracterização genérica do edificado:
ALENQUER
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CADAVAL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça do Cadaval
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade; (juízo do trabalho de Torres
Vedras, aqui instalado provisoriamente)
- Caracterização genérica do edificado:
CADAVAL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LOURES
Existem dois edifícios localizados em Loures.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Loures
 Juízo de Execução de Loures e do Comércio de Vila Franca de Xira
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Loures: juízo central criminal; juízo local criminal; juízo de
instrução criminal; juízo de família e menores; juízo local de pequena
criminalidade; DIAP; juízo central cível; juízo local cível; juízo de trabalho
 Juízo de Execução de Loures e do Comércio de Vila Franca de Xira: juízo de
execução; (juízo do comércio de Vila Franca de Xira, aqui instalado
provisoriamente)
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Loures: 376
 Juízo de Execução de Loures e do Comércio de Vila Franca de Xira: n.d.
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Loures: 15928 (MP – 5495; Judicial – 10433)
 Juízo de Execução de Loures e do Comércio de Vila Franca de Xira: 50948 (MP –
n.d.; Judicial – 50948)
- Caracterização genérica do edificado:
LOURES – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

20

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LOURES – Juízo de Execução de Loures e do Comércio de V. F. Xira
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LOURINHÃ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Lourinhã
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 819 (MP – 583; Judicial – 236)
- Caracterização genérica do edificado:
LOURINHÃ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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TORRES VEDRAS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Torres Vedras
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores.
- Número médio de visitantes diários: 188
- Número de processos pendentes: 2632 (MP – 926; Judicial – 1706)
* Acrescem 291 processos pendentes do juízo do trabalho de Torres Vedras, que se encontra
deslocalizado em Cadaval.

- Caracterização genérica do edificado:
TORRES VEDRAS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA FRANCA DE XIRA
Existem três edifícios localizados em Vila Franca de Xira.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Vila Franca de Xira
 Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira
 Juízo Local Cível de Vila Franca de Xira - Edifício Varandas da Lezíria
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Vila Franca de Xira: juízo local criminal; juízo de família e
menores
 Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira: juízo de trabalho.
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 Juízo Local Cível de Vila Franca de Xira - Edifício Varandas da Lezíria: juízo local
cível.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Vila Franca de Xira: 153
 Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira: n.d.
 Juízo Local Cível de Vila Franca de Xira - Edifício Varandas da Lezíria: n.d.
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Vila Franca de Xira: 5019 (MP – 2985; Judicial – 2034)
 Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira: 1143 (MP – 30; Judicial – 1113)
 Juízo Local Cível de Vila Franca de Xira - Edifício Varandas da Lezíria: 590 (MP –
n.d.; Judicial – 590)
* Acrescem 3405 processos pendentes do juízo de comércio de Vila Franca de Xira, que se
encontra deslocalizado em Loures.

- Caracterização genérica do edificado:
VILA FRANCA DE XIRA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA FRANCA DE XIRA – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA FRANCA DE XIRA – Juízo Local Cível (Ed. Varandas da Lezíria)
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Alenquer - LCv, LCr, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
- Construção Civil.
- Remodelação do AVAC.
Palácio da Justiça de Cadaval – Prx, Tb de Torres Vedras
O Trabalho está transitoriamente instalado neste edifício, devido à falta de condições
que o antigo edifício em Torres Vedras apresentava.
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Para se repor a localização deste serviço em Torres Vedras, e por falta de espaço no
atual palácio da Justiça de Torres Vedras, este terá de ser instalado num novo edifício
que já se encontra identificado.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Obras de conservação.
Palácio de Justiça de Loures - CCv, CCr, LCv, LCr, FM, Tb, PqCr, ICr, DIAP (sede), Admin
Intervenções identificadas
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
- Obras de conservação.
- Remodelação do AVAC.
Juízo de Execução de Loures – Exec, Com de Vila Franca de Xira
- Acessibilidades.
- Obras de conservação.
- Remodelação do AVAC.
Palácio de Justiça da Lourinhã - Gen, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Propõe-se a execução de uma intervenção para reabilitação do
núcleo de celas existente, atualmente desativado, propondo-se a execução de uma
intervenção mais relevante.
- Melhoria de acessibilidades.
Palácio de Justiça de Torres Vedras - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP
Este edifício apresenta algumas carências espaciais e funcionais, principalmente ao nível
de salas de audiências e gabinetes, pelo que deverá ser considerada a saída de alguns
serviços para outro edifício já identificado, nomeadamente a LCv.
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Desta forma é necessário a instalação dos serviços em outro edifício, nomeadamente
instalar o Tb que se encontra no Cadaval, resolvendo a sua localização neste município,
assim como a LCv, resolvendo os constrangimentos do Palácio de Justiça.
Outras intervenções:
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a sua
completa desadequação funcional, entre outros aspetos, propõe-se a execução de uma
intervenção mais relevante.
Palácio de Justiça de Vila Franca de Xira - LCr, FM, Secção do DIAP
Este edifício encontra-se no limite da sua capacidade e com inúmeros constrangimentos
funcionais, os quais só serão possíveis resolver com a redução dos serviços instalados e
executada uma intervenção de remodelação neste edifício.
A instalação dos serviços a retirar deste edifício apenas é possível resolver com a
construção de um novo edifício em terreno cedido pela Camara Municipal.
Refere-se ainda que o Comercio está deslocalizado transitoriamente em Loures por falta
de instalações em vila Franca de Xira.
Outras intervenções:
- Obras de conservação geral.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Locais de detenção - Está identificado a necessidade de execução de um novo edifício
em Vila Franca de Xira, possibilitando a reorganização dos serviços neste edifício.
Atendendo a essa possibilidade, e ao tipo de deficiências identificadas, deve ser
ponderado a execução de uma intervenção que minimize as deficiências existentes.

Juízo do Trabalho de Vila Franca de Xira - Tb
A instalação dos serviços neste edifício apresenta vários constrangimentos
especialmente tratando-se da valência de Trabalho.
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As deficiências destas instalações seriam também resolúveis com a construção de um
novo edifício no terreno a ceder pela Câmara Municipal (referido em Vila Franca de Xira
PJ).
Juízo Local Cível de Vila Franca de Xira (Edifício Varandas da Lezíria) - LCv
A instalação dos serviços neste edifício apresenta alguns constrangimentos, apenas
passiveis de resolução com a construção de um novo edifício no terreno a ceder pela
Câmara Municipal (referido em Vila Franca de Xira PJ).
Vila Franca de Xira, outras considerações
Além da falta de condições referidas para o Palácio de Justiça, e da deslocalização
transitória do comércio em Loures, deve assinalar-se a manifesta falta de condições do
edifício do Trabalho e a existência de ainda outro edifício com serviços, nomeadamente
a Local Cível, estando por isso os serviços muito dispersos.
Assim, com a construção de um novo edifício, em terreno a ceder pela Câmara
Municipal, poderão ser resolvidas todas estas carências, devendo aí ser instalados o
Comércio, o Trabalho, a Local Crime e o arquivo central da comarca, atualmente
instalado no Cadaval, ficando no Palácio da Justiça a Família e Menores e a Local Cível.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LISBOA OESTE

NUT: Lisboa
SEDE DA COMARCA: Sintra
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Amadora, Cascais, Mafra, Oeiras
e Sintra.
- Juízos de competência genérica: 0
- Juízos de competência especializada: 26
- Juízos de proximidade: 0
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 5
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE LISBOA OESTE

AMADORA
- Designação do edifício: Juízos da Amadora
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores.
- Número médio de visitantes diários: 141
- Número de processos pendentes: 5256 (MP – 2848; Judicial – 2408)
- Caracterização genérica do edificado:
AMADORA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CASCAIS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Cascais
- Competência em razão da matéria: juízo central cível; juízo central criminal; juízo local
cível; juízo local criminal; juízo de família e menores; juízo de trabalho; juízo de instrução
criminal.
- Número médio de visitantes diários: 291
- Número de processos pendentes: 14135 (MP – 6533; judicial – 7602)
- Caracterização genérica do edificado:
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CASCAIS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

11

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MAFRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Mafra
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores.
- Número médio de visitantes diários: 28
- Número de processos pendentes: 1823 (MP – 1176; Judicial – 647)
- Caracterização genérica do edificado:
MAFRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OEIRAS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Oeiras
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
execução.
- Número médio de visitantes diários: 125
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- Número de processos pendentes: 37904 (MP – 2761; Judicial – 35143)
- Caracterização genérica do edificado:
OEIRAS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

SINTRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Sintra
- Competência em razão da matéria: juízo central cível; juízo central criminal; juízo local
cível; juízo local criminal; juízo de família e menores; juízo de trabalho; juízo de instrução
criminal; DIAP; juízo local de pequena criminalidade; juízo de execução; juízo de
comércio; (o TAF está instalado neste edifício mas é caracterizado noutro capítulo)
- Número médio de visitantes diários: 355
- Número de processos pendentes: 70393 (MP – 5861; Judicial – 64532)
- Caracterização genérica do edificado:
SINTRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

20

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Nota: os dados relativos ao TAF estão caracterizados noutro capítulo
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.

Juízos da Amadora - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Palácio de Justiça de Cascais - CCv, CCr, LCv, LCr, FM, Tb, ICr, Secção do DIAP
O edifício encontra-se no limite da sua capacidade, apresentando défice ao nível de salas
de audiências, gabinetes e espaço de secretarias.
Para resolver os constrangimentos existentes terão de se deslocar os serviços do IRN
aqui instalados para outras instalações, passando as instâncias de Cascais a ocupar todo
o edifício.
Foi já elaborado um estudo funcional com vista a avaliar a possibilidade de adaptar o
referido espaço a serviços do tribunal, o qual se mostrou ser uma solução viável,
devendo ser considerada a sua implementação.
Outras intervenções
- Obras de conservação.
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
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Palácio de Justiça de Mafra - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Palácio de Justiça de Oeiras - LCv, LCr, Exec, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente, ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
- Remodelação das Instalações elétricas e AVAC ( Poseur ).
Palácio de Justiça de Sintra - CCv, CCr, LCv, LCr, FM, Tb, ICr, DIAP (sede), PqCr, Exec,
Cm, TAF, Admin
As instalações apresentam alguns constrangimentos, nomeadamente a falta de
gabinetes adequados e espaços de apoio e arquivo, no entanto, com a saída do TAF, será
possível instalar adequadamente os serviços e ampliar a área de arquivo.
Outras intervenções identificadas
- Climatização – É necessário proceder à remodelação dos sistemas de climatização
(chillers).
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DA MADEIRA
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NUT: Região Autónoma da Madeira
SEDE DA COMARCA: Funchal
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios da Calheta, Câmara de Lobos,
Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz,
Santana e São Vicente.
- Juízos de competência genérica: 3
- Juízos de competência especializada: 9
- Juízos de proximidade: 1
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 6

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DA MADEIRA
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FUNCHAL
Existem dois edifícios localizados no Funchal.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça do Funchal
 Edifício 2000 Funchal
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça do Funchal: juízo local cível, juízo local criminal, juízo de família
e menores, juízo de instrução criminal, juízo de execução, juízo do comércio,
DIAP
 Edifício 2000 Funchal: juízo central cível, juízo central criminal, juízo do trabalho

- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça do Funchal: n.d.
 Edifício 2000 Funchal: n.d.
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça do Funchal: 24836 (MP – 3738; Judicial – 21098)
 Edifício 2000 Funchal: 1648 (MP – n.d.; Judicial – 1648)
- Caracterização genérica do edificado:
FUNCHAL – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FUNCHAL – Edifício 2000
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INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PONTA DO SOL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Ponta do Sol
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 872 (MP – 444; Judicial – 428)
- Caracterização genérica do edificado:
PONTA DO SOL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTO SANTO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Porto Santo
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- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 557 (MP – 119; Judicial – 438)
- Caracterização genérica do edificado:
PORTO SANTO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SANTA CRUZ
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Santa Cruz
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 2760 (MP – 2201; Judicial – 559)
- Caracterização genérica do edificado:
SANTA CRUZ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SÃO VICENTE
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- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de São Vicente
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
SÃO VICENTE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça do Funchal - LCv, LCr, FM, ICr, DIAP (sede), Exec, Cm
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Edifício 2000 Funchal - CCv, CCr, Tb, Adm.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a sua
completa desadequação funcional, entre outros aspetos, propõe-se a execução de uma
intervenção mais relevante.
- Remodelação do AVAC.
Palácio de Justiça de Ponta do Sol - Gen
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Locais de detenção - intervenção profunda.
- Acessibilidades.
- Obras de conservação.
Palácio de Justiça de Porto Santo - Gen, Secção do DIAP
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Locais de detenção - intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Juízo de competência genérica de Santa Cruz - Gen, Secção do DIAP
Trata-se de um edifício propriedade da Câmara Municipal onde se encontram a
funcionar outros serviços, nomeadamente a PSP, a Junta de Freguesia e os Serviços
Municipalizados, estando em estudo a possibilidade de deslocação da PSP para as
antigas casas de magistrados e a Junta de Freguesia para o SMAS. As obras de adaptação
das casas de magistrados ficariam a cargo do MAI.
Deverá ser intervencionado o espaço assim libertado para afetar aos serviços da
comarca.

Outras intervenções
- Climatização – Instalação de AVAC;
- Locais de detenção - Apesar do edifício se localizar no mesmo edifício do posto da PSP
e serem utilizadas as suas celas, sendo possível tecnicamente, propõe-se a execução de
uma intervenção para criação do núcleo de celas.
- Acessibilidades.
- Obras de adaptação.

Juízo de Proximidade de São Vicente - Prx
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- Acessibilidades.
- AVAC – a criar se possível.
- Locais de detenção – a criar se possível.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE

NUT: Alentejo
SEDE DA COMARCA: Portalegre
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Alter do Chão, Arronches, Avis,
Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa,
Ponte de Sor, Portalegre e Sousel.
- Juízos de competência genérica: 3
- Juízos de competência especializada: 7
- Juízos de proximidade: 2
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 9
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE PORTALEGRE

AVIS
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Avis
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
AVIS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CASTELO DE VIDE
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Castelo de Vide
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
CASTELO DE VIDE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2 no piso

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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ELVAS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Elvas
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 22
- Número de processos pendentes: 3739 (MP – 1230; Judicial – 2509)
- Caracterização genérica do edificado:
ELVAS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FRONTEIRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Fronteira
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 11
- Número de processos pendentes: 1132 (MP – 426; Judicial – 706)
- Caracterização genérica do edificado:
FRONTEIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NISA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Nisa
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 5
- Número de processos pendentes: 349 (MP – 125; Judicial – 112)
- Caracterização genérica do edificado:
NISA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PONTE DE SOR
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Ponte de Sor
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 10
- Número de processos pendentes: 1557 (MP – 605; Judicial – 952)
- Caracterização genérica do edificado:
PONTE DE SOR
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTALEGRE
Existem três edifícios localizados em Portalegre.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Portalegre
 Juízos de Portalegre - Edifício Fontedeira
 Juízos de Portalegre - Edifício Estradas de Portugal
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Portalegre: devoluto, aguarda intervenção
 Juízos de Portalegre - Edifício Fontedeira: juízo de trabalho; juízo central criminal;
juízo central cível.
 Juízos de Portalegre - Edifício Estradas de Portugal: juízo local criminal; juízo local
cível
- Número médio de visitantes diários:
 Juízos de Portalegre - Edifício Fontedeira: 21
 Juízos de Portalegre - Edifício Estradas de Portugal: 64
- Número de processos pendentes:
 Juízos de Portalegre - Edifício Fontedeira: 1865 (MP – 858; Judicial – 1007)
 Juízos de Portalegre - Edifício Estradas de Portugal: 1717 (MP – n.d.; Judicial –
1717)
- Caracterização genérica do edificado:
PORTALEGRE – Palácio de Justiça (Fechado para obras)
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA
LOCAIS DE DETENÇÃO

ACESSIBILIDADES

ENTRADAS PARA PÚBLICO
BARREIRAS ARQUITETÓNICAS
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PORTALEGRE – Juízos de Portalegre (Ed. Fontedeira)
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTALEGRE – Juízos de Portalegre (Ed. Estradas de Portugal)
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Juízo de Proximidade de Avis - Prx
Locais de detenção – a criar se possível.
Juízo de Proximidade de Castelo de Vide - Prx
Locais de detenção – intervenção profunda.
- Acessibilidades.
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Palácio de Justiça de Elvas - LCv, LCr

O edifício apresenta alguns constrangimentos funcionais e existem algumas fragilidades
ao nível da segurança, decorrentes da configuração dos espaços ocupados.
Está em estudo a hipótese de permuta de espaços dentro do edifício entre serviços do
tribunal e serviços do IRN, o qual permite a criação de mais uma sala de audiências.
Outras intervenções
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.

Palácio de Justiça de Fronteira – Gen
- Climatização – Instalação de AVAC na Sala de Audiências.
Locais de detenção - intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Nisa - Gen
Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Ponte de Sor - Gen

Este edifício apresenta algumas carências funcionais e espaciais, como a existência de
apenas uma sala de audiências e a falta de espaço da secretaria.
Está identificado a necessidade de execução de uma intervenção com vista a serem
ocupados os espaços devolutos do IRN, libertando-se espaço no tribunal para criar mais
uma sala de audiências e melhorar o espaço da secretaria.
Outras intervenções

- Locais de detenção - É necessária a execução de uma intervenção para criação do
núcleo de celas, pelo que se propõe a execução de uma intervenção mais relevante.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Portalegre – (encerrado para intervenção).
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Este edifício atualmente encontra-se devoluto, a aguardar o início de uma intervenção
para remodelação e ampliação, garantindo a existência de mais salas de audiências e
espaços de secretaria.
Juízos de Portalegre - Edifício Fontedeira – Tb, CCr, CCv

Este edifício apresenta algumas carências funcionais, sendo desadequado para o normal
funcionamento dos serviços do tribunal, pelo que está identificado como solução a
instalação de serviços nas antigas casas de função de Portalegre, nomeadamente a LCv.
- Acessibilidades.
Juízos de Portalegre - Edifício das Estradas de Portugal – LCr, LCv, Adm.
Os serviços encontram-se instalados neste edifício provisoriamente até à conclusão das
obras no Palácio da Justiça de Portalegre.
- Acessibilidades.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO

NUT: Norte
SEDE DA COMARCA: Porto
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Gondomar, Maia, Matosinhos,
Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.
- Juízos de competência genérica:
- Juízos de competência especializada: 40
- Juízos de proximidade:
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 18

Para além dos juízos acima referidos, está ainda sediado na Comarca do Porto o seguinte
tribunal de competência territorial alargada:
Tribunal de Execução das Penas do Porto
Área de competência territorial: comarcas de Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Porto Este,
Viana do Castelo e Vila Real.
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Encontram-se ainda integrados na Comarca do Porto, para efeitos de gestão e
organização da secretaria, o Balcão Nacional de Injunções e o Balcão Nacional do
Arrendamento.

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DO PORTO

GONDOMAR
Existem dois edifícios localizados em Gondomar.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Gondomar
 Juízo Local Cível de Gondomar
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Gondomar: juízo local criminal; juízo de família e menores
 Juízo Local Cível de Gondomar: juízo local cível.

- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Gondomar: 267
 Juízo Local Cível de Gondomar: n.d.
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Gondomar: 3930 (MP – 2389; Judicial – 1541)
 Juízo Local Cível de Gondomar: 562 (MP – n.d.; Judicial – 562)
- Caracterização genérica do edificado:
GONDOMAR – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

GONDOMAR – Juízo Local Cível
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MAIA
- Designação do edifício: Juízos da Maia - Edifício Polo de Serviços
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
execução; juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários: 284
- Número de processos pendentes: 23168 (MP – 1816; Judicial – 21352)
- Caracterização genérica do edificado:
MAIA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

9

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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MATOSINHOS
Existem dois edifícios localizados em Matosinhos.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Matosinhos
 Juízo de Família e Menores de Matosinhos
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Matosinhos: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
instrução criminal; juízo de trabalho; (juízo central criminal de Vila do Conde,
provisoriamente aqui instalado)
 Juízo de Família e Menores de Matosinhos: juízo de família e menores.

- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Matosinhos: 544
 Juízo de Família e Menores de Matosinhos: 112
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Matosinhos: 7114 (MP – 3413; Judicial – 3701)
 Juízo de Família e Menores de Matosinhos: 1687 (MP – 56; Judicial – 1631)
- Caracterização genérica do edificado:
MATOSINHOS – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

10

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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MATOSINHOS – Juízo de Família e Menores
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTO
Existem seis edifícios localizados no Porto.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça do Porto
 Juízo Central Criminal do Porto - São João Novo
 Juízo Local Criminal do Porto -Bulhão
 Tribunal de Execução das Penas e Juízo de Pequena Criminalidade do Porto
 Juízo de Família e Menores do Porto
 DIAP e Instrução Criminal do Porto - Edifício Camões
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça do Porto: juízo central cível; juízo local cível; juízo de execução;
juízo de trabalho
 Juízo Central Criminal do Porto - São João Novo: juízo central criminal.
 Juízo Local Criminal do Porto - Bulhão: juízo local criminal
 Tribunal de Execução das Penas e Juízo de Pequena Criminalidade do Porto: juízo
local de pequena criminalidade; TEP
 Juízo de Família e Menores do Porto: juízo de família e menores.
 DIAP e Instrução Criminal do Porto - Edifício Camões: juízo de instrução criminal;
DIAP; Balcão Nacional de Injunções; Balcão Nacional do Arrendamento
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça do Porto: 538
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 Juízo Central Criminal do Porto - São João Novo: 117
 Juízo Local Criminal do Porto –Bulhão: 68
 Tribunal de Execução das Penas e Juízo de Pequena Criminalidade do Porto: 73
 Juízo de Família e Menores do Porto: 114
 DIAP e Instrução Criminal do Porto - Edifício Camões: 215
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça do Porto: 110718 (MP – 481; Judicial – 110237)
 Juízo Central Criminal do Porto - São João Novo: 756 (MP – n.d.; Judicial – 756)
 Juízo Local Criminal do Porto –Bulhão: 1612 (MP – n.d.; Judicial – 1612)
 Tribunal de Execução das Penas e Juízo de Pequena Criminalidade do Porto: 543
(MP – n.d.; Judicial – 543)
 Juízo de Família e Menores do Porto: 1786 (MP – 47; Judicial – 1739)
 DIAP e Instrução Criminal do Porto - Edifício Camões: 8989 (MP – 8504; Judicial
– 485)
- Caracterização genérica do edificado:
PORTO – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

13

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTO – Juízo Central Criminal
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

PORTO – Juízo Local Criminal
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTO – Tribunal da Execução das Penas e Juízo de Peq. Criminalidade
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTO – Juízo de Família e Menores
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PORTO – DIAP e Instrução Criminal
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

N/A

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PÓVOA DE VARZIM
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Póvoa de Varzim
- Competência em razão da matéria: juízo central cível; juízo local cível.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 3011 (MP – 1501; Judicial – 1510)
- Caracterização genérica do edificado:
PÓVOA DE VARZIM
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SANTO TIRSO
Existem dois edifícios localizados em Santo Tirso.
- Designação dos edifícios:
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 Palácio de Justiça de Santo Tirso
 Juízo Local Cível de Santo Tirso
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Santo Tirso: juízo local criminal; juízo de comércio; juízo de
família e menores.
 Juízo Local Cível de Santo Tirso: juízo local cível.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Santo Tirso: 171
 Juízo Local Cível de Santo Tirso: n.d.
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Santo Tirso: 6890 (MP – 1831; Judicial – 5059)
 Juízo Local Cível de Santo Tirso: 685 (MP – n.d.; Judicial 685)
- Caracterização genérica do edificado:
SANTO TIRSO – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SANTO TIRSO – Juízo Local Cível
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VALONGO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Valongo
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
trabalho.
- Número médio de visitantes diários: 203
- Número de processos pendentes: 3304 (MP – 1389; Judicial – 1915)
- Caracterização genérica do edificado:
VALONGO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA DO CONDE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vila do Conde
- Competência em razão da matéria: juízo local criminal, juízo de família e menores.
- Número médio de visitantes diários: 161
- Número de processos pendentes: 2811 (MP – 1806; Judicial – 1005)
* Acrescem 288 processos pendentes do juízo central criminal de Vila do Conde, que se encontra
deslocalizado em Matosinhos.

- Caracterização genérica do edificado:
VILA DO CONDE
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

3
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA NOVA DE GAIA
Existem dois edifícios localizados em Vila Nova de Gaia.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Vila Nova de Gaia
 Juízo do Comércio de Vila Nova de Gaia
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Vila Nova de Gaia: juízo central cível; juízo central criminal;
juízo local cível; juízo local criminal; juízo de trabalho; juízo de família e menores.
 Juízo do Comércio de Vila Nova de Gaia: juízo do comércio
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Vila Nova de Gaia: 1155
 Juízo do Comércio de Vila Nova de Gaia: 66
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Vila Nova de Gaia: 15380 (MP – 8819; Judicial – 6561)
 Juízo do Comércio de Vila Nova de Gaia: 5419 (MP – n.d.; Judicial – 5419)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA NOVA DE GAIA – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

12

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA NOVA DE GAIA – Juízo do Comércio
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Gondomar - LCr, FM, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a sua
completa desadequação funcional, entre outros aspetos, propõe-se a execução de uma
intervenção mais relevante.
Juízo local cível Gondomar - LCv
- Acessibilidades.
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Juízos da Maia - Edifício Polo de Serviços - LCv, LCr, Exec, Tb, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Edifício adaptado recentemente, estando as celas genericamente
de acordo com a legislação. Existem pequenas deficiências ao nível do acabamento do
gradeamento, pelo que se propõe a execução de uma intervenção menos profunda.
Palácio de Justiça de Matosinhos - LCv, LCr, ICr, Tb, Secção do DIAP, CCr de Vila do
Conde (Instalado provisoriamente)
O edifício encontra-se no limite da sua capacidade, sendo que a Central Criminal de Vila
do Conde, está atualmente aqui instalada transitoriamente.
Outras intervenções identificadas
- Obras de conservação e beneficiação.
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
- Acessibilidades.
Juízo de Família e Menores de Matosinhos – FM
Tratam-se de várias frações arrendadas que não apresentam condições adequadas para
o funcionamento dos serviços, nem possibilidade de melhoria funcional. Está
identificada a necessidade de transferir os serviços para outras instalações.
Outras intervenções identificadas
- Locais de detenção – Se for possível, propõe-se a execução de uma intervenção para
criação de sala para jovens sob detenção.
Palácio de Justiça do Porto - CCv, LCv, Tb, Exec, Admin

O edifício apresenta uma ocupação intensiva, encontrando-se no limite da sua
capacidade, mesmo com a ocupação de outros espaços que foram sendo libertados por
entidades externas.
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Nesse sentido, mostra-se oportuno avaliar a possibilidade de encontrar novas
instalações para eventualmente reinstalar serviços, por forma a melhorar as condições
de trabalho e o funcionamento correto do mesmo, com recurso à construção de um
novo edifício no terreno do MJ.
Outras intervenções identificadas
- Obra de Conservação/Remodelação para instalar as Execuções;
- Intervenção para construção de barreira exterior na escadaria;
- Intervenção geral no edificado, caixilharias, infiltrações, elevadores.
- Acessibilidades - Intervenção para substituição dos elevadores;
Juízo Central Criminal do Porto - S. João Novo – CCr
Trata-se de um antigo convento que, pelas suas características, apresenta vários
constrangimentos ao normal funcionamento dos serviços, principalmente por se tratar
de uma valência crime.
Outras intervenções identificadas
- Obra de Conservação/Remodelação geral do edificado com substituição de cobertura;
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Locais de detenção - Encontra-se assinalada a necessidade de execução de uma
intervenção geral no edifício com vista a sua reabilitação, sendo que para o local de
detenção, pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a sua total
desadequação funcional, está proposta uma remodelação profunda, correspondendo à
execução de uma intervenção mais relevante.
- Acessibilidades.
Juízo Local Criminal do Porto -Bolhão – LCr
Trata-se de um edifício de escritórios adaptado que apresenta vários constrangimentos
ao normal funcionamento dos serviços, nomeadamente por se tratar de uma valência
crime, não tendo o edifício uma configuração funcional adequada.
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Outras intervenções identificadas
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Tribunal de Execução das Penas e Juízo de Pequena Criminalidade - PqCr, TEP
Este edifício apresenta vários constrangimentos ao normal funcionamento dos serviços,
nomeadamente por se tratar de uma valência crime, não tendo o edifício uma
configuração funcional adequada.
Outras intervenções identificadas
- Climatização – Remodelação do sistema de AVAC.
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
- Acessibilidades.
Porto, Juízo de Família e Menores – FM
Este edifício apresenta vários constrangimentos ao normal funcionamento dos serviços,
tratando-se de uma construção ligeira.
Outras intervenções identificadas
- Obras de conservação.
- Remodelação do sistema de AVAC.
- Acessibilidades – Criação de Acessibilidades.
- Locais de detenção - Sendo possível tecnicamente, propõe-se a execução de uma
intervenção para criação de sala para jovens sob detenção.

233

DIAP e Instrução Criminal do Porto - Edifício Camões - ICr, DIAP, BNI, BNA
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Porto, outras considerações
Conforme fica claro nas questões acima expostas, muitos serviços encontram-se ainda
dispersos na cidade do Porto, apresentando as instalações carências funcionais que não
são possíveis de resolver nos edifícios onde se encontram instalados.
Nesse sentido, será oportuno retomar a possibilidade de ser construído um novo edifício
no terreno do MJ, para acolher esses serviços, mais concretamente, a Central e Local
Criminal, a Pequena Criminalidade, a Família e Menores, alguns serviços do PJ e, ainda,
o Tribunal de Execução das Penas, sendo que em fase posterior poderá igualmente
acolher os serviços instalados no edifício Camões, libertando-se o atual arrendamento.
Palácio de Justiça de Póvoa de Varzim – CCv, LCv, Secção do DIAP

O edifício tem alguns constrangimentos que se atenuaram com a construção modelar
de duas salas de audiências, no entanto deve ser avaliada a possibilidade de ampliar o
edifício, como solução adequada e final.
Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Santo Tirso - LCr, Cm, FM, Secção do DIAP
Neste edifício existem inúmeros constrangimentos, nomeadamente ao nível de salas de
audiências e espaços de secretarias, assim como alguns constrangimentos funcionais
que prejudicam o correto controlo em termos de segurança nos espaços privados.
Para a sua resolução será necessária a instalação do Comércio em outro edifício que já
se encontra identificado, por forma a libertar espaço no Palácio de Justiça, podendo o
espaço liberto por este, ser eventualmente ocupado pela Instância Local Cível, bastante
mais pequena, que se encontra atualmente nas antigas instalações do Trabalho.
Outras intervenções
- Obras de conservação.
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- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Valongo, Palácio de Justiça de Valongo - LCr, LCv, Tb, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Palácio de Justiça de Vila do Conde - LCr, FM, Secção do DIAP
Este edifício não tem capacidade para acolher a CCr de Vila do Conde, nesse sentido, e
transitoriamente, essa valência está instalada no Palácio de Justiça de Matosinhos.
Para resolução da falta de espaço para instalar a CCr de Vila do Conde, é necessário
encontrar novas instalações.
Intervenções identificadas
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a sua
completa desadequação funcional, entre outros aspetos, propõe-se a execução de uma
intervenção mais relevante.
Palácio de Justiça de Vila Nova de Gaia - CCv, CCr, LCv, LCr, Tb, FM, Secção do DIAP
Este edifício apresenta alguns constrangimentos ao normal funcionamento dos serviços,
nomeadamente a falta de gabinetes, salas de testemunhas e salas de audiências,
encontrando-se ainda o arquivo disperso por diversos espaços inadequados em todo o
edifício.
Para solucionar os constrangimentos referidos, os serviços terão que ocupar a
totalidade do edifício, apos a execução de uma intervenção, garantindo igualmente a
instalação do Comércio que se encontra em edifício distinto.
Outras intervenções
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- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas, e a desadequação das instalações sanitárias
entre outros aspetos, propõe-se a execução de uma intervenção mais relevante.
- Obras de remodelação e adaptação.
Juízo do Comércio de Vila Nova de Gaia - Cm

Este edifício apresenta vários constrangimentos e carências que não são possíveis de
resolver.
Para solucionar os constrangimentos, os serviços terão de ser deslocados para outras
instalações, nomeadamente para o Palácio de Justiça de Vila Nova de Gaia.
Depósito Central do Norte
Está identificado a necessidade de execução de um espaço adequado para servir de
depósito / armazém e arquivo no Norte, possibilitando desta forma desocupar várias
instalações na Zona Norte nomeadamente as arrendadas. Este espaço poderá ser
construído no Porto no terreno afeto ao MJ.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO ESTE
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NUT: Norte
SEDE DA COMARCA: Penafiel
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Amarante, Baião, Felgueiras,
Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel.
- Juízos de competência genérica: 1
- Juízos de competência especializada: 18
- Juízos de proximidade: 0
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 8

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE PORTO ESTE
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AMARANTE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Amarante
- Competência em razão da matéria: juízo local criminal; juízo local cível; juízo de
comércio.
- Número médio de visitantes diários: 180
- Número de processos pendentes: 2449 (MP – 904; Judicial – 1545)
- Caracterização genérica do edificado:
AMARANTE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

ATIVA

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BAIÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Baião
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 68
- Número de processos pendentes: 527 (MP – 239; Judicial – 288)
- Caracterização genérica do edificado:
BAIÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FELGUEIRAS
- Designação do edifício: Juízos de Felgueiras
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 160
- Número de processos pendentes: 1397 (MP – 831; Judicial – 566)
- Caracterização genérica do edificado:
FELGUEIRAS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

3

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LOUSADA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Lousada
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
execução.
- Número médio de visitantes diários: 99
- Número de processos pendentes: 20635 (MP – 738; Judicial – 19897)
- Caracterização genérica do edificado:

LOUSADA
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

239

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MARCO DE CANAVEZES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça do Marco de Canavezes
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; (juízo de
instrução criminal de Penafiel, provisoriamente aqui instalado)
Nota: o juízo de instrução criminal mantêm-se aqui instalado, embora tenha passado
legalmente para Penafiel onde ainda não existe edifício. Após essa mudança, será
instalado no Marco de Canavezes o juízo de família e menores, que foi criado mas ainda
não está instalado.
- Número médio de visitantes diários: 66
- Número de processos pendentes: 886 (MP – 553; Judicial – 333)
- Caracterização genérica do edificado:
MARCO DE CANAVEZES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PAÇOS DE FERREIRA
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- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Paços de Ferreira
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 79
- Número de processos pendentes: 1262 (MP – 888; Judicial – 374)
- Caracterização genérica do edificado:
PAÇOS DE FERREIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

PAREDES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Paredes
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores.
- Número médio de visitantes diários: 407
- Número de processos pendentes: 3599 (MP – 1862; Judicial – 1737)
- Caracterização genérica do edificado:
PAREDES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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PENAFIEL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Penafiel
- Competência em razão da matéria:
 juízo central cível; juízo central criminal; juízo local cível; juízo local criminal; juízo
de trabalho
 DIAP.
- Número médio de visitantes diários: 363
- Número de processos pendentes: 4321 (MP – 1289; Judicial – 3032)
- Caracterização genérica do edificado:
PENAFIEL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Palácio de Justiça de Amarante - LCv, LCr, Cm, Secção do DIAP

- Obras de conservação.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
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Palácio de Justiça de Baião – Gen, Secção do DIAP
- Climatização – Instalar AVAC.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Juízos de Felgueiras - LCv, LCr, Secção do DIAP

Este edifício, propriedade da Câmara Municipal de Felgueiras, apresenta carências
funcionais e espaciais, estando no limite da sua capacidade, sendo que, por exemplo, os
magistrados ocupam gabinetes de apoio em zona pública.
Para resolução destes constrangimentos, deverá ser ponderada a construção de um
novo edifício em terreno a disponibilizar pela Câmara Municipal.
Outras intervenções

- Locais de detenção - Está identificado a necessidade da execução de um novo edifício
em Felgueiras, possibilitando a desocupação deste edifício que atualmente se mostra
funcionalmente desadequado para os serviços instalados. No presente edifício não
existe local de detenção, e quanto aos espaços existentes não é possível criar ou adaptar
um espaço para esse efeito.
- Acessibilidades.
- Obras de conservação.
Palácio de Justiça de Lousada - LCv, LCr, Exec, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Palácio de Justiça de Marco de Canaveses - LCv, LCr, Secção do DIAP, (ICr de Penafiel
provisoriamente) (FM a instalar)
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas, a falta de iluminação e ventilação naturais e
a desadequação das instalações sanitárias, entre outros aspetos, propõe-se a execução
de uma intervenção mais relevante.
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Palácio de Justiça de Paços de Ferreira - LCv, LCr, Secção do DIAP, Arq

- Remodelação, Requalificação do edificado incluindo infraestruturas;
- Climatização – Remodelação de AVAC.
- Acessibilidades – Criação de Acessibilidades;
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Palácio de Justiça de Paredes - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP
- Remodelação das Instalações elétricas, e AVAC (Poseur).
- Melhoria das acessibilidades.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Palácio de Justiça de Penafiel - CCv, CCr, Tb, LCv, LCr, DIAP (sede), Admin

O edifício encontra-se no limite da sua capacidade apresentando os serviços alguns
constrangimentos funcionais e espaciais, estando em falta salas de audiências e
gabinetes, assim como espaços de secretaria.
Para resolver os constrangimentos é necessário executar uma intervenção de
remodelação com uma ligeira ampliação do edifício, apos a saída dos serviços do DIAP
para o novo edifício.
Outras intervenções
- Melhoria das acessibilidades.
- Remodelação das Instalações elétricas, e AVAC (Poseur).
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
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Penafiel, Edifício do Quartel da GNR (devoluto, aguarda intervenção) – Icr (instalado
provisoriamente no Marco de Canaveses), DIAP (sede)
Este edifício aguarda intervenção para receber a ICr que atualmente se encontra
instalada no Palácio da Justiça do Marco de Canaveses e o DIAP que está instalado no
Palácio da Justiça.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
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NUT: Centro e Alentejo
SEDE DA COMARCA: Santarém
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Abrantes, Alcanena, Almeirim,
Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira
do Zêzere, Golegã, Mação, Ourém, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal,
Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.
- Juízos de competência genérica: 5
- Juízos de competência especializada: 22
- Juízos de proximidade: 4
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 17

Para além dos juízos acima referidos, está ainda sediado na Comarca de Santarém o
seguinte tribunal de competência territorial alargada:
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Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Área de competência territorial: território nacional.

EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE SANTARÉM

ABRANTES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Abrantes
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores
- Número médio de visitantes diários: 69
- Número de processos pendentes: 1103 (MP – 593; Judicial – 510)
- Caracterização genérica do edificado:
ABRANTES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ALCANENA
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Alcanena
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
ALCANENA
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ALMEIRIM
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Almeirim
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 63
- Número de processos pendentes: 811 (MP – 495; Judicial – 316)
- Caracterização genérica do edificado:
ALMEIRIM
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

BENAVENTE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Benavente
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 84
- Número de processos pendentes: 1743 (MP – 920; Judicial – 823)
- Caracterização genérica do edificado:
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BENAVENTE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CARTAXO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça do Cartaxo
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 44
- Número de processos pendentes: 741 (MP – 417; Judicial – 324)
- Caracterização genérica do edificado:
CARTAXO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CORUCHE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Coruche
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 60
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- Número de processos pendentes: 394 (MP – 204; Judicial – 190)
- Caracterização genérica do edificado:
CORUCHE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

ENTRONCAMENTO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça do Entroncamento
- Competência em razão da matéria: genérica; juízo de execução.
- Número médio de visitantes diários: 89
- Número de processos pendentes: 31680 (MP – 549; Judicial – 31131)
- Caracterização genérica do edificado:
ENTRONCAMENTO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

FERREIRA DO ZÊZERE
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- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Ferreira do Zêzere
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
FERREIRA DO ZÊZERE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

GOLEGÃ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça da Golegã
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
GOLEGÃ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MAÇÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Mação
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
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MAÇÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OURÉM
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Ourém
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 75
- Número de processos pendentes: 918 (MP – 590; Judicial – 328)
- Caracterização genérica do edificado:
OURÉM
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

RIO MAIOR
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Rio Maior
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 40
- Número de processos pendentes: 710 (MP – 504; Judicial – 206)
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- Caracterização genérica do edificado:
RIO MAIOR
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SANTARÉM
Existem dois edifícios localizados em Santarém.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Santarém
 Juízos de Santarém - Edifício da ex. EPC
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Santarém: juízo central criminal; juízo local criminal; juízo
de instrução criminal; DIAP
 Juízos de Santarém - Edifício da ex. EPC: juízo central cível; juízo local cível, juízo
de comércio; juízo de trabalho; juízo de família e menores; tribunal da
concorrência, regulação e supervisão.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Santarém: 76
 Juízos de Santarém - Edifício da ex. EPC: 155
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Santarém: 2784 (MP – 1929; Judicial – 855)
 Juízos de Santarém - Edifício da ex. EPC: 4467 (MP – n.d.; Judicial – 4467)
- Caracterização genérica do edificado:
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SANTARÉM – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SANTARÉM – Juízos de Santarém (Ed. da ex. EPC)
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

7

LOCAIS DE DETENÇÃO

Sala jovens

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

TOMAR
Existem dois edifícios localizados em Tomar.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Tomar
 Juízo do Trabalho de Tomar
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Tomar: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores.
 Juízo do Trabalho de Tomar: juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Tomar: 159
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 Juízo do Trabalho de Tomar: 28
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Tomar: 1964 (MP – 1088; Judicial – 876)
 Juízo do Trabalho de Tomar: 774 (MP – n.d.; Judicial – 774)
- Caracterização genérica do edificado:
TOMAR – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

TOMAR – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

TORRES NOVAS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Torres Novas
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 61
- Número de processos pendentes: 1343 (MP – 778; Judicial – 565)
- Caracterização genérica do edificado:
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TORRES NOVAS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.

Abrantes, Palácio de Justiça - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP, Arq
O edifício encontra-se no limite da sua capacidade apresentando os serviços vários
constrangimentos funcionais e espaciais. Para resolver os constrangimentos é
necessário a execução de uma intervenção de remodelação com a ocupação dos
espaços devolutos, possibilitando instalar adequadamente os serviços.
Outras intervenções
- Obras de adaptação e remodelação.
- Climatização – Remodelação do AVAC.
- Melhoria das acessibilidades.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas, a falta de iluminação e ventilação naturais e
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na desadequação das instalações sanitárias, entre outros aspetos propõe-se a execução
de uma intervenção mais relevante.
Alcanena – Prx
- Obras de remodelação.
- Locais de detenção – a criar se possível.
Almeirim - Gen, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Encontra-se prevista a execução de uma intervenção geral num
outro edifício, com vista a permitir a mudança dos serviços. No presente edifício não
existe local de detenção, e quanto aos espaços existentes não é possível criar ou adaptar
um espaço para esse efeito.
Benavente, Palácio de Justiça - LCv, LCr, Secção do DIAP
- Obras de conservação.
- Remodelação de AVAC.
- Acessibilidades.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas, a falta de iluminação e ventilação naturais e
a desadequação das instalações sanitárias, entre outros aspetos propõe-se a execução
de uma intervenção mais relevante.
Palácio de Justiça do Cartaxo – Gen
Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Coruche – Gen
Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Obras de conservação.

Palácio de Justiça do Entroncamento – Gen, Exec
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Locais de detenção – intervenção profunda.
Ferreira do Zêzere – Prx
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Locais de detenção – a criar se possível.
Palácio de Justiça da Golegã – Prx
Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Melhoria das acessibilidades.
Mação, Palácio de Justiça – Prx
- Obras de conservação.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Ourém, Palácio de Justiça - LCv, LCr, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
- Remodelação do AVAC.
Rio Maior, Palácio de Justiça – Gen, Secção do DIAP
- Reabilitação geral do edifício e infraestruturas com a ocupação de parte dos espaços
devolutos.
- Substituição/Reparação da Cobertura.
- Climatização – Instalar AVAC;
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
Locais de detenção – intervenção profunda.

Santarém, Palácio de Justiça - CCr, LCr, ICr, DIAP, Adm
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O edifício encontra-se no limite da sua capacidade, sendo necessário deslocar alguns
serviços para outro edifício, nomeadamente a ICr e o DIAP.
- Melhorar as acessibilidades (instalação sanitária).
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.

Santarém, Juízos de Santarém - Edifício Ex. Escola Prática de Cavalaria - CCv, LCv, Cm,
Tb, FM, TCRS
Neste edifício estão em falta alguns gabinetes e salas de audiências, devendo ser
ponderada a deslocação de alguns serviços para outro edifício.
Santarém, outras considerações
Para resolver as questões ainda pendentes em Santarém, deve ser ponderada a
adaptação de um edifício no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria,
possibilitando a instalação adequada dos serviços bem como do arquivo central e do
espólio.
Tomar, Palácio de Justiça - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP
- Remodelação das Instalações elétricas, e AVAC (Poseur).
- Melhorar as acessibilidades (instalação sanitária).
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Torres Novas, Palácio de Justiça - LCv, LCr, Secção do DIAP
O edifício apresenta carências ao nível das instalações técnicas e em termos funcionais,
que implicam o funcionamento incorreto de alguns serviços, principalmente ao nível da
localização indevida de uma sala de audiências. Deverá ser estudada redistribuição de
espaços após a saída do IRN em 2018.
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Outras intervenções
- Climatização – Instalar AVAC;
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades – rampa exterior;
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas, a falta de iluminação e ventilação naturais e
a desadequação das instalações sanitárias, entre outros aspetos, propõe-se a execução
de uma intervenção mais relevante.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE SETÚBAL

NUT: Alentejo e Norte
SEDE DA COMARCA: Setúbal
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Palmela,
Santiago do Cacém, Sesimbra, Setúbal e Sines.
- Juízos de competência genérica: 3
- Juízos de competência especializada: 11
- Juízos de proximidade: 2
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 7
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE SETÚBAL

ALCÁCER DO SAL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Alcácer do Sal
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
ALCÁCER DO SAL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

GRÂNDOLA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Grândola
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 29
- Número de processos pendentes: 1635 (MP – 1270; Judicial – 365)
- Caracterização genérica do edificado:
GRÂNDOLA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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SANTIAGO DO CACÉM
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Santiago do Cacém
- Competência em razão da matéria: genérica; juízo do trabalho; juízo de família e
menores.
- Número médio de visitantes diários: 59
- Número de processos pendentes: 2020 (MP – 1099; Judicial – 921)
- Caracterização genérica do edificado:
SANTIAGO DO CACÉM
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SESIMBRA
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Sesimbra
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 14
- Número de processos pendentes: 1807 (MP – 1276; Judicial – 531)
- Caracterização genérica do edificado:
SESIMBRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SETÚBAL
Existem dois edifícios localizados em Setúbal.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Setúbal
 Juízos de Execução e do Comércio de Setúbal -Edifício Esplanada
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Setúbal: juízo central cível; juízo central criminal; juízo local
cível; juízo local criminal; juízo de instrução criminal; juízo de família e menores;
juízo de trabalho; DIAP.
 Juízos de Execução e do Comércio de Setúbal -Edifício Esplanada: juízo de
comércio; juízo de execução.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Setúbal: 329
 Juízos de Execução e do Comércio de Setúbal -Edifício Esplanada: 15
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Setúbal: 10345 (MP – 4464; Judicial – 5881)
 Juízos de Execução e do Comércio de Setúbal -Edifício Esplanada: 23807 (MP –
n.d.; Judicial – 23807)
- Caracterização genérica do edificado:
SETÚBAL – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

14

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SETÚBAL - juízo de Execução e do Comércio
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SINES
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Sines
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
SINES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
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resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
Alcácer do Sal, Palácio de Justiça – Prx
Locais de detenção – intervenção ligeira.
Grândola, Palácio de Justiça – Gen, Secção do DIAP
- Remodelação de AVAC.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Santiago do Cacém, Palácio de Justiça - Gen, Tb, FM, Secção do DIAP
- Remodelação de AVAC.
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Sesimbra - Gen, Secção do DIAP
Estas instalações, que consistem em frações propriedade do Estado, sempre
apresentaram algumas carências funcionais devido às suas características próprias, uma
vez que se tratam de espaços de loja adaptados.
A solução para os atuais constrangimentos passa pela construção de um novo edifício
em terreno cedido pela CM de Sesimbra.
Intervenções identificadas
- Locais de detenção - Está identificada a necessidade da execução de um novo edifício
em Sesimbra, possibilitando a desocupação deste edifício que atualmente se mostra
funcionalmente desadequado para os serviços instalados. No presente edifício não
existe local de detenção, e quanto aos espaços existentes não é possível criar ou adaptar
um espaço para esse efeito.
Setúbal, Palácio de Justiça- CCv, CCr, LCv, LCr, ICr, DIAP (sede), FM, Tb

O edifício mantem-se com alguns constrangimentos por falta de espaço, ficando em
falta por exemplo alguns gabinetes em área reservada, assim como outros espaços de
apoio, que ainda não foi possível resolver neste edifício.
Com a construção da ampliação do atual edifício para o tereno cedido pela Camara
Municipal é possível resolver as carências existentes assim como deslocar e instalar
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outros serviços de Setúbal que se encontram mal instalados, nomeadamente o
Comercio e as Execuções.
Outras intervenções
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Setúbal, Juízos de Execução e do Comércio de Setúbal - Edifico Esplanada – Cm, Exec
Este edifício pelas suas caraterísticas não é adequado para instalação de serviços do
Tribunal, pelo que com a ampliação do atual Palácio da Justiça é possível desocupar este
edifício.
Apos a saída destes serviços para o Palácio de Justiça, e confirmada que seja a ampliação
daquele edifício, deverá ser considerado neste edifício a instalação do arquivo central
da comarca e espólio.
- Acessibilidades.
Juízo de Proximidade de Sines – Prx
- Obras de conservação.
- Remodelação de instalação elétrica (ramal).
- Locais de detenção – a criar se possível.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO

NUT: Norte
SEDE DA COMARCA: Viana do Castelo
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Arcos de Valdevez, Caminha,
Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do
Castelo e Vila Nova de Cerveira.
- Juízos de competência genérica: 6
- Juízos de competência especializada: 9
- Juízos de proximidade: 1
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 12
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE VIANA DO CASTELO

ARCOS DE VALDEVEZ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Arcos de Valdevez
- Competência em razão da matéria: juízo local cível.
- Número médio de visitantes diários: 64
- Número de processos pendentes: 1258 (MP – 354; Judicial – 904)
- Caracterização genérica do edificado:
ARCOS DE VALDEVEZ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CAMINHA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Caminha
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 33
- Número de processos pendentes: 907 (MP – 276; Judicial - 631)
- Caracterização genérica do edificado:
CAMINHA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1
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CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MELGAÇO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Melgaço
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 25
- Número de processos pendentes: 354 (MP – 123; Judicial – 231)
- Caracterização genérica do edificado:
MELGAÇO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MONÇÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Monção
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 80
- Número de processos pendentes: 909 (MP – 357; Judicial – 552)
- Caracterização genérica do edificado:
MONÇÃO
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PAREDES DE COURA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Paredes de Coura
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
PAREDES DE COURA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PONTE DA BARCA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Ponte da Barca
- Competência em razão da matéria: juízo local criminal.
- Número médio de visitantes diários: 36
- Número de processos pendentes: 534 (MP – 417; Judicial – 117)
- Caracterização genérica do edificado:
PONTE DA BARCA
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PONTE DE LIMA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Ponte de Lima
- Competência em razão da matéria: genérica
- Número médio de visitantes diários: 146
- - Número de processos pendentes: 2188 (MP – 675; Judicial – 1513)
- Caracterização genérica do edificado:
PONTE DE LIMA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VALENÇA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Valença
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 38
- Número de processos pendentes: 1392 (MP – 426; Judicial – 966)
- Caracterização genérica do edificado:
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VALENÇA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VIANA DO CASTELO
Existem três edifícios localizados em Viana do Castelo
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Viana do Castelo
 Juízos de Família e Menores e do Trabalho de Viana do Castelo
 Juízo Central Cível de Viana do Castelo
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Viana do Castelo: juízo central criminal; juízo local criminal;
juízo local cível; juízo de instrução criminal; DIAP
 Juízos de Família e Menores e do Trabalho de Viana do Castelo: juízo de trabalho;
juízo de família e menores.
 Juízo Central Cível de Viana do Castelo: juízo central cível.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Viana do Castelo: 165
 Juízos de Família e Menores e do Trabalho de Viana do Castelo: 99
 Juízo Central Cível de Viana do Castelo: 40
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Viana do Castelo: 5637 (MP – 1884; Judicial – 3753)
 Juízos de Família e Menores e do Trabalho de Viana do Castelo: 1285 (MP – n.d.;
Judicial – 1285)
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 Juízo Central Cível de Viana do Castelo: n.d.
- Caracterização genérica do edificado:
VIANA DO CASTELO – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VIANA DO CASTELO – Juízos de Família e Menores e do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Sala jovens

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VIANA DO CASTELO – Juízo Central Cível
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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VILA NOVA DE CERVEIRA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vila Nova de Cerveira
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 21
- Número de processos pendentes: 487 (MP – 185; Judicial – 302)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA NOVA DE CERVEIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.

Arcos de Valdevez, Palácio de Justiça – LCv, Secção do DIAP
- Obras de adaptação para mais uma sala de audiências.
Locais de detenção – intervenção ligeira.
Monção, Palácio de Justiça – Gen, Secção do DIAP
- Obras de adaptação para mais uma sala de audiências.
- Melhoria das acessibilidades.
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Caminha, Palácio de Justiça – Gen
Locais de detenção – intervenção ligeira.
Melgaço, Palácio de Justiça – Gen
Locais de detenção – intervenção ligeira.
Monção, Palácio de Justiça – Gen
Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
- Remodelação do AVAC.
Paredes de Coura, Palácio de Justiça – Prx
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades;
- Climatização – Instalação de AVAC;
Locais de detenção – intervenção profunda.
Ponte da Barca, Palácio de Justiça - LCr, Secção do DIAP
- Obras de conservação.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Ponte de Lima, Palácio de Justiça – Gen
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- AVAC.
Valença, Palácio de Justiça – Gen
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
- Obras de conservação.
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Viana do Castelo, Palácio de Justiça - CCr, LCv, LCr, ICr, DIAP (sede), Adm.
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente ao nível
dos componentes, equipamentos e revestimentos, propõe-se a execução de uma
intervenção menos profunda.
Viana do Castelo, Juízo Central Cível de Viana do Castelo - CCv
- Climatização – Instalar AVAC.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VILA REAL

NUT: Norte
SEDE DA COMARCA: Vila Real
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio,
Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa
Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real.
- Juízos de competência genérica: 5
- Juízos de competência especializada: 9
- Juízos de proximidade: 5
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 13
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE VILA REAL

ALIJÓ
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Alijó
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 483 (MP – 235; Judicial - 248)
- Caracterização genérica do edificado:
ALIJÓ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

BOTICAS
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Boticas
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
BOTICAS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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CHAVES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Chaves
- Competência em razão da matéria: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de
execução.
- Número médio de visitantes diários: 107
- Número de processos pendentes: 7891 (MP – 757; Judicial – 7134)
- Caracterização genérica do edificado:
CHAVES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MESÃO FRIO
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Mesão Frio
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
MESÃO FRIO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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MONDIM DE BASTO
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Mondim de Basto
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
MONDIM DE BASTO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Sim

MONTALEGRE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Montalegre
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 49
- Número de processos pendentes: 345 (MP – 179; Judicial – 166)
- Caracterização genérica do edificado:
MONTALEGRE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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MURÇA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Murça
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
MURÇA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

PESO DA RÉGUA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Peso da Régua
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 33
- Número de processos pendentes: 926 (MP – 306; Judicial – 620)
- Caracterização genérica do edificado:
PESO DA RÉGUA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

282

SABROSA
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de Sabrosa
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
SABROSA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VALPAÇOS
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Valpaços
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 30
- Número de processos pendentes: 456 (MP – 225; Judicial – 231)
- Caracterização genérica do edificado:
VALPAÇOS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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VILA POUCA DE AGUIAR
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vila Pouca de Aguiar
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 117
- Número de processos pendentes: 760 (MP – 364; Judicial – 396)
- Caracterização genérica do edificado:
VILA POUCA DE AGUIAR
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA REAL
Existem dois edifícios localizados em Vila Real.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Vila Real
 Juízos de Vila Real - Antigo edifício da UTAD
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Vila Real: juízo central criminal; juízo local criminal; juízo
de família e menores
 Juízos de Vila Real - Antigo edifício da UTAD: juízo central cível; juízo local cível;
juízo de trabalho
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Vila Real: 151
 Juízos de Vila Real - Antigo edifício da UTAD: 89
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- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Vila Real: 1505 (MP – 0; Judicial – 1505)
 Juízos de Vila Real - Antigo edifício da UTAD: 2053 (MP – 1334; Judicial – 719)

- Caracterização genérica do edificado:
VILA REAL – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VILA REAL – Juízos de Vila Real (antigo ed. da UTAD)
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

5

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.
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Palácio de Justiça de Alijó – Gen
- Obras de remodelação.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
- Remodelação da instalação elétrica.
- Climatização – Instalar AVAC.
Juízo de proximidade de Boticas - Prx
Locais de detenção - intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Chaves - LCv, LCr, Exec
- Obras de adaptação no acesso à cave e reinstalação dos serviços.
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Juízo de proximidade de Mesão Frio - Prx
- Locais de detenção – a criar se possível.
- Acessibilidades.
Juízo de proximidade de Mondim de Basto – Prx
- Obras de conservação e instalação elétrica.
- Climatização – Instalar AVAC.
- Locais de detenção – a criar se possível.
- Acessibilidades
Palácio de Justiça de Montalegre – Gen
- Obras de conservação e instalação elétrica.
- Acessibilidades – Criação de acessibilidades.
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- Climatização – Instalar AVAC.
- Locais de detenção - intervenção ligeira.
Palácio da Justiça de Murça - Prx
- Locais de detenção - intervenção profunda.
- Obras de conservação.
Palácio de Justiça de Peso da Régua – Gen
- Climatização – Remodelação do AVAC.
- Locais de detenção - intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Juízo de proximidade de Sabrosa – Prx
- Climatização – Instalar AVAC se possível.
Locais de detenção – a criar se possível.
- Acessibilidades.
Palácio da Justiça de Valpaços - Gen
Locais de detenção - intervenção profunda.
- AVAC.
Palácio de Justiça de Vila Pouca de Aguiar – Gen
-Obra de conservação, instalação elétrica e caixilharia exterior.
- Climatização – Remodelação do AVAC.
- Locais de detenção - intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Vila Real - CCr, LCr, FM, Admin
- Obras de conservação (caixilharia).
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- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas, a falta de iluminação e ventilação naturais e
a desadequação das instalações sanitárias, entre outros aspetos, propõe-se a execução
de uma intervenção mais relevante.
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VISEU

NUT: Norte e Centro
SEDE DA COMARCA: Viseu
ÁREA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL: municípios de Armamar, Carregal do Sal, Castro
Daire, Cinfães, Lamego, Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de
Frades, Penalva do Castelo, Penedono, Resende, Santa Comba Dão, São João da
Pesqueira, São Pedro do Sul, Sátão, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Tondela, Vila Nova
de Paiva, Viseu e Vouzela.
- Juízos de competência genérica: 10
- Juízos de competência especializada: 13
- Juízos de proximidade: 5
- DIAP
- Procuradorias
EDIFÍCIOS: 19
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EDIFÍCIOS EXISTENTES NA COMARCA DE VISEU

ARMAMAR
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Armamar
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
ARMAMAR
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

CASTRO DAIRE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Castro Daire
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 18
- Número de processos pendentes: 315 (MP – 178; Judicial – 137)
- Caracterização genérica do edificado:
CASTRO DAIRE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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CINFÃES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Cinfães
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 43
- Número de processos pendentes: 359 (MP – 231; Judicial – 128)
- Caracterização genérica do edificado:
CINFÃES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LAMEGO
Existem dois edifícios localizados em Lamego.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Lamego
 Juízo do Trabalho de Lamego - Casa dos Serpas
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Lamego: juízo local cível; juízo local criminal; juízo de família
e menores.
 Juízo do Trabalho de Lamego - Casa dos Serpas: juízo de trabalho.
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Lamego: 114
 Juízo do Trabalho de Lamego - Casa dos Serpas: 25
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- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Lamego: 1770 (MP – 925; Judicial – 845)
 Juízo do Trabalho de Lamego - Casa dos Serpas: 404 (MP – n.d.; Judicial – 404)
- Caracterização genérica do edificado:
LAMEGO – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

LAMEGO – Juízo do Trabalho
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MANGUALDE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Mangualde
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 39
- Número de processos pendentes: 491 (MP – 271; Judicial – 220)
- Caracterização genérica do edificado:
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MANGUALDE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

MOIMENTA DA BEIRA
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Moimenta da Beira
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 37
- Número de processos pendentes: 869 (MP – 518; Judicial – 351)
- Caracterização genérica do edificado:
MOIMENTA DA BEIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NELAS
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Nelas
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 27
- Número de processos pendentes: 234 (MP – 151; Judicial – 83)
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- Caracterização genérica do edificado:
NELAS
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

OLIVEIRA DE FRADES
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Oliveira de Frades
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 15
- Número de processos pendentes: 597 (MP – 378; Judicial – 219)
- Caracterização genérica do edificado:
OLIVEIRA DE FRADES
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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RESENDE
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Resende
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
RESENDE
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SANTA COMBA DÃO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Santa Comba Dão
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: n.d.
- Número de processos pendentes: 640 (MP – 372; Judicial – 268)
- Caracterização genérica do edificado:
SANTA COMBA DÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Sim

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
- Designação do edifício: Juízo de Proximidade de São João da Pesqueira - Solar dos
Castros
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado: n.d.
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

SÃO PEDRO DO SUL
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de São Pedro do Sul
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 37
- Número de processos pendentes: 356 (MP – 152; Judicial – 102)
- Caracterização genérica do edificado:
SÃO PEDRO DO SUL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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SÁTÃO
- Designação do edifício: Juízo de Competência Genérica de Sátão
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 27
- Número de processos pendentes: 313 (MP – 232; Judicial – 81)
- Caracterização genérica do edificado:
SÁTÃO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

TABUAÇO
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Tabuaço
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado:
TABUAÇO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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TONDELA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Tondela
- Competência em razão da matéria: genérica.
- Número médio de visitantes diários: 40
- Número de processos pendentes: 696 (MP – 477; Judicial – 219)
- Caracterização genérica do edificado:
TONDELA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VISEU
Existem dois edifícios localizados em Viseu.
- Designação dos edifícios:
 Palácio de Justiça de Viseu
 Palácio de Justiça de Viseu (antigo)
- Competência em razão da matéria:
 Palácio de Justiça de Viseu: juízo central cível; juízo local cível; juízo de comércio,
juízo de execução; juízo central criminal; juízo local criminal; juízo de família e
menores; juízo de instrução criminal; DIAP
 Palácio de Justiça de Viseu (antigo): juízo de trabalho; (o TAF está instalado neste
edifício mas é caracterizado noutro capítulo).
- Número médio de visitantes diários:
 Palácio de Justiça de Viseu: 303
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 Palácio de Justiça de Viseu (antigo): 25
- Número de processos pendentes:
 Palácio de Justiça de Viseu: 18217 (MP – 2747; Judicial – 15470)
 Palácio de Justiça de Viseu (antigo): 659 (MP – n.d.; Judicial – 659)
- Caracterização genérica do edificado:
VISEU – Palácio de Justiça
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

8

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

VISEU – Palácio de Justiça (antigo)
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2*

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Nota: o TAF está instalado neste edifício mas é caracterizado noutro capítulo
*Uma das salas de audiências é partilhada com o TAF

VOUZELA
- Designação do edifício: Palácio de Justiça de Vouzela
- Competência em razão da matéria: juízo de proximidade.
- Caracterização genérica do edificado: n.d.
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VOUZELA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv.
profunda

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Inexistente

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Na comarca são referenciados os edifícios onde se encontram identificados e subsistem
constrangimentos funcionais ou construtivos mais expressivos que carecem de
resolução, destacando-se as questões de climatização, acessibilidades, segurança e
locais de detenção de primeira prioridade.

Palácio da Justiça de Armamar – Prx
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio da Justiça de Castro Daire - Gen
Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Cinfães - Gen, Secção do DIAP
- Obras de conservação.
Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Lamego - LCv, LCr, FM, Secção do DIAP
- Locais de detenção - Pelo tipo de deficiências identificadas, nomeadamente a
existência de janelas no interior das celas, a falta de iluminação e ventilação naturais e
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a desadequação das instalações sanitárias, entre outros aspetos propõe-se a execução
de uma intervenção mais relevante.
Palácio da Justiça de Mangualde - Gen
- Acessibilidades.
- Obras de adaptação com nova sala de Audiências.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Juízo de competência genérica de Moimenta da Beira – Gen, Secção do DIAP
- Climatização – Instalar AVAC.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Juízo de competência genérica de Nelas - Gen
Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio da Justiça de Oliveira de Frades - Gen
Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
- AVAC.
Palácio da Justiça de Resende - Prx
- Locais de detenção – intervenção profunda.
Palácio da Justiça de Santa Comba Dão - Gen
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
- Obras de conservação.
Juízo de proximidade de São João da Pesqueira - Prx
Locais de detenção – intervenção ligeira.
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- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de São Pedro do Sul – Gen, Secção do DIAP
- Climatização – Instalação de AVAC.
- Obras de conservação.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Juízo de competência genérica de Sátão - Gen, Secção do DIAP
- Locais de detenção – Se for possível, propõe-se a execução de uma intervenção para
criação do núcleo de celas.
Palácio da Justiça de Tabuaço - Prx
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
- Acessibilidades.
Palácio de Justiça de Tondela – Gen, Secção do DIAP
- Obras de adaptação para nova sala de audiências.
- Locais de detenção – intervenção ligeira.
Palácio de Justiça de Viseu - CCv, CCr, LCv, LCr, Cm, Exec, FM, ICr, DIAP (sede), Admin,
Arq
O edifício encontra-se no limite da sua capacidade, estando o número de salas de
audiências ainda abaixo do rácio aconselhado.
A solução passará pela intervenção no piso em reserva no edifício, que se encontra
apenas com as paredes construídas e não acabadas, por forma a suprimir as carências
atualmente existentes, assim como para instalar neste edifício também o Trabalho,
atualmente instalado no antigo Palácio de Justiça.
Deverá ainda ser construído, e equipado, o espaço para arquivo central no piso em cave
do edifício.
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Outras intervenções
- Obras de remodelação do 3º piso (ampliação).
- Locais de detenção - Pela localização do local de detenção e pelo tipo de deficiências
identificadas, deve ser ponderado a execução de uma intervenção que minimize as
deficiências existentes.
Palácio da Justiça de Viseu (antigo) - Tb
- Obras de conservação (cobertura).
Palácio da Justiça de Vouzela - Prx
- Locais de detenção – intervenção profunda.
- Acessibilidades.
- Obras de conservação.
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CARACTERIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE ALMADA

SEDE: Almada
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo,
Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
- Número de processos pendentes: 4.032
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE ALMADA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Almada, Palácio de Justiça (antigo) – TAF, Exec
A instalação do TAF neste edifício apresenta vários constrangimentos funcionais, sendo
que o TAF necessita de mais espaço para a sua adequada instalação, nesse sentido deve
ser ponderado a saída das Execuções deste edifício e instalada em outro edifício em
Almada com a Local Cível resolvendo igualmente os constrangimentos existentes no
novo Palácio da Justiça de Almada.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
SEDE: Aveiro
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca,
Aveiro, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do
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Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Sever do Vouga, Vagos, Vale de
Cambra.
- Número de processos pendentes: 4.047
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Aveiro, Edifício da Camara Municipal - TAF
Com a pretensão da Câmara Municipal de Aveiro na devolução do edifício onde se
encontra instalado o Tribunal Administrativo e Fiscal torna-se necessário encontrar
novas instalações pelo que com a construção de um novo edifício, no terreno existente
do Ministério da Justiça, resolve a presente questão, o novo edifício visa albergar
igualmente serviços do Tribunal judicial da Comarca de Aveiro.
- Obras de conservação (cobertura).
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BEJA

SEDE: Beja
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Alandroal, Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar,
Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Borba, Castro Verde, Cuba, Estremoz, Évora, Ferreira
do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Mora, Moura, Mourão, Odemira,
Ourique, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Serpa, Sines,
Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira e Vila Viçosa.
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- Número de processos pendentes: 1.207
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BEJA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Beja, Edifício do TAF - TAF
As atuais instalações são adaptadas, e não apresentam condições para o normal
funcionamento dos serviços.
As deficiências destas instalações resolvem-se com a construção de um novo edifício
que vai albergar igualmente serviços do Tribunal Judicial da Comarca de Beja.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BRAGA
SEDE: Braga
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Amares, Arcos de Valdevez, Barcelos, Braga,
Cabeceiras de Basto, Caminha, Celorico de Basto, Esposende, Fafe, Felgueiras,
Guimarães, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Póvoa
de Lanhoso, Terras de Bouro, Valença, Viana do Castelo, Vieira do Minho, Vila Nova de
Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde e Vizela.
- Número de processos pendentes: 6.922
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BRAGA
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

3
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Não

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Braga, Edifício do TAF - TAF
A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos, como a falta de espaço de
secretarias, gabinetes e salas de audiências, nesse sentido apenas com recurso a outras
instalações se poderá resolver estas questões.
Nesse sentido está prevista a divisão dos serviços ficando parte instalados no atual
edifício sendo que os restantes serviços, está previsto serem instalados em parte de um
edifício distinto onde atualmente se encontra instalado a loja do cidadão.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE CASTELO BRANCO
SEDE: Castelo Branco
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Aguiar da Beira, Almeida, Alter do Chão,
Arronches, Avis, Belmonte, Campo Maior, Castelo Branco, Celorico da Beira, Castelo de
Vide, Covilhã, Crato, Elvas, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fronteira,
Fundão, Gavião, Gouveia, Guarda, Idanha-a-Nova, Manteigas, Marvão, Meda, Monforte,
Nisa, Oleiros, Penamacor, Pinhel, Ponte de Sor, Portalegre, Proença-a-Nova, Sabugal,
Seia, Sertã, Sousel, Trancoso, Vila de Rei, Vila Nova de Foz Côa e Vila Velha de Ródão.
- Número de processos pendentes: 2.208
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE CASTELO BRANCO
INSTALAÇOES

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A
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ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Castelo Branco, Edifício do TAF - TAF
A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos, como a falta de espaço de
secretarias, gabinetes e salas de audiências, pelo que deverá ser avaliada a possibilidade
de ampliar a área afeta ao tribunal no mesmo edifício.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE COIMBRA

SEDE: Coimbra
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova,
Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do
Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares.
- Número de processos pendentes: 2.272
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE COIMBRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Coimbra, Edifício do TAF - TAF
Com a construção de um novo edifício em Coimbra e consequente reorganização dos
serviços é possível libertar o atual edifício arrendado, e instalar o TAF, com recurso a
uma intervenção de remodelação, na totalidade dos espaços do edifício de Família e
Menores.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO FUNCHAL

SEDE: Funchal
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico,
Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz, Santana e São
Vicente.
- Número de processos pendentes: 1.083
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO FUNCHAL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

Tratando-se de edifício arrendado está em estudo a sua transferência para um edifício
da Estamo ( antiga Alfândega ) parcialmente ocupado pela AT, com vista a redução da
renda.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LEIRIA
SEDE: Leiria
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almeirim, Alpiarça,
Alvaiázere, Ansião, Batalha, Benavente, Bombarral, Caldas da Rainha, Cartaxo,
Castanheira de Pêra, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do
Zêzere, Figueiró dos Vinhos, Golegã, Leiria, Mação, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos,
Ourém, Pedrógão Grande, Peniche, Pombal, Porto de Mós, Rio Maior, Salvaterra de
Magos, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.
- Número de processos pendentes: 5.657
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LEIRIA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Leiria, Edifício do TAF - TAF
Edifício arrendado em que a instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos,
como a falta de espaço de secretarias, gabinetes e salas de audiências, nesse sentido
apenas com recurso a outras instalações se poderá resolver estas questões, pelo que se
torna necessário encontrar novas instalações.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CIRCULO DE LISBOA
SEDE: Lisboa
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Alenquer, Arruda do Vinhos, Azambuja, Cadaval, Lisboa, Loures,
Lourinhã, Mafra, Odivelas, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Vila Franca de Xira.
- Número de processos pendentes: 8.388
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CIRCULO DE LISBOA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Lisboa, Campus, Edifício G – TAC
A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos, como a falta de gabinetes
e salas de audiências, pelo que deve ser estudada a ampliação da área afeta a estes
tribunais no mesmo edifício.

TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE LISBOA
SEDE: Lisboa
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Alenquer, Arruda do Vinhos, Azambuja, Cadaval, Lisboa, Loures,
Lourinhã, Mafra, Odivelas, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Vila Franca de Xira.
- Número de processos pendentes: 13.446
- Caracterização genérica do edificado:
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TRIBUNAL TRIBUTÁRIO DE LISBOA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

4

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Lisboa, Campus, Edifício G – TT
A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos, como a falta de gabinetes
e salas de audiências, pelo que deve ser estudada a ampliação da área afeta a estes
tribunais no mesmo edifício.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ
SEDE: Loulé
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro,
Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira,
Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.
- Número de processos pendentes: 1.266
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

2

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Loulé, Edifício do TAF - TAF
A instalação dos serviços encontra-se no limite da capacidade do edifício. Atendendo a
que existe espaço disponível no edifício do Palácio da Justiça de Loulé, e que atualmente
o Tribunal Administrativo e Fiscal se encontra em edifício arrendado, está a ser estudada
a sua instalação no Palácio de Justiça, recorrendo a obras de adaptação.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE MIRANDELA
SEDE: Mirandela
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Alfândega da Fé, Alijó, Boticas, Chaves, Bragança,
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Mesão Frio,
Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Mondim de Basto, Montalegre, Murça, Peso
da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo,
Valpaços, Vila Flor, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vimioso e Vinhais.
- Número de processos pendentes: 1.389
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE MIRANDELA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não
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NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Mirandela, Edifício do TAF - TAF
A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos, como a falta de espaço de
secretarias, gabinetes e salas de audiências, nesse sentido apenas com recurso a outras
instalações se poderá resolver estas questões, pelo que se torna necessário encontrar
novas instalações.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PENAFIEL

SEDE: Penafiel
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Lousada, Marco
de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Santo Tirso, Trofa e Valongo.
- Número de processos pendentes: 1.816
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PENAFIEL
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Parcial

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Sim

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Penafiel, Edifício do TAF - TAF
A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos, como a falta de espaço de
secretarias, gabinetes e salas de audiências, nesse sentido apenas com recurso a outras
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instalações se poderá resolver estas questões, pelo que se torna necessário estudar esta
alternativa após definidas as necessidades.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PONTA DELGADA
SEDE: Ponta Delgada
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Angra do Heroísmo, Calheta, Corvo, Horta, Lajes
das Flores, Lagoa, Lajes do Pico, Madalena, Nordeste, Ponta Delgada, Povoação, Praia
da Vitória, Ribeira Grande, Santa Cruz das Flores, Santa Cruz da Graciosa, São Roque do
Pico, Velas, Vila Franca do Campo e Vila do Porto.
- Número de processos pendentes: 767
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PONTA DELGADA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

1*

LOCAIS DE DETENÇÃO

Não tem

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

*A sala de audiências é partilhada com o judicial

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Ponta Delgada - Palácio Monforte – TAF, Tb, FM, Admin
A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos, estando previsto a
instalação do TAF em edifício distinto já arrendado, desocupando os espaços atuais que
vão ficar afetos ao Tribunal Judicial da Comarca dos Açores.
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Posteriormente, deverá ser ponderado a construção de novo edifício no terreno do
Ministério da Justiça, onde poderá ser instalado o TAF de forma definitiva, libertando o
edifício arrendado.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO
SEDE: Porto
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de
Varzim, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.
- Número de processos pendentes: 9.604
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

6

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Porto, Edifício do TAF - TAF
Edifício arrendado em que a instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos,
como a falta de gabinetes e salas de audiências, nesse sentido deverá ser estudada esta
alternativa após definidas as necessidades dentro da estratégia global a definir para o
Porto.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE SINTRA
SEDE: Sintra
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Sintra, Amadora, Cascais e Oeiras.
- Número de processos pendentes: 5.871
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE SINTRA
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3

LOCAIS DE DETENÇÃO

Interv. ligeira

ENTRADAS PARA PÚBLICO

2

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Sintra, Palacio da Justiça – TAF, CCv, CCr, LCv, LCr, FM, Tb, ICr, DIAP (sede), PqCr, Exec,
Cm, Admin
A instalação dos serviços apresenta vários constrangimentos, como a falta de espaço
para gabinetes e salas de audiências, nesse sentido apenas com recurso a outras
instalações se poderá resolver, estando identificado para resolução destas questões a
remodelação do edifício da Quinta da Fidalga em Agualva Cacém, já cedido pelo
Município de Sintra.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU
SEDE: Viseu
ÁREA DE JURISDIÇÃO: Municípios de Armamar, Carregal do Sal, Castro Daire, Cinfães,
Lamego, Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva
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do Castelo, Penedono, Resende, Santa Comba Dão, São João da Pesqueira, São Pedro do
Sul, Sátão, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.
- Número de processos pendentes: 1.431
- Caracterização genérica do edificado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU
INSTALAÇOES

ACESSIBILIDADES

CLIMATIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

SALAS DE AUDIÊNCIA

3*

LOCAIS DE DETENÇÃO

N/A

ENTRADAS PARA PÚBLICO

1+1mc

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS

Total

AVAC

Não

CONSTRUÇÃO CIVIL

Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

Não

*Uma das salas de audiências é partilhada com o judicial

NECESSIDADES DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Viseu, Antigo Palácio de Justiça – TAF, Tb
Este edifício apresenta algumas carências funcionais e espaciais, principalmente
atendendo às necessidades específicas da instância do trabalho.

Atendendo à possibilidade de ocupar o piso de reserva no Palácio de Justiça, deverá ser
considerada a instalação deste serviço naquele edifício, conforme descrito para o PJ,
ficando este edifício sem o Trabalho, possibilitando a adequada instalação do TAF de
Viseu.
Vai ser reinstalado o Trabalho no Palácio de Justiça (ampliação no 3.º andar),
possibilitando a adequada instalação do TAF de Viseu.
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Recursos Humanos
Nestes tempos em que se cruzam tendências aparentemente contraditórias, como a
desjudicialização da resolução de certos litígios e a judicialização crescente de “novos
litígios”, oriundos dos mercados, as profissões forenses tradicionais, que cultivavam
como regra o generalismo, tiveram de enfrentar novos desafios, como a especialização,
a multidisciplinaridade e as novas tecnologias.
No que se refere aos magistrados e aos oficiais de justiça, constata-se que a sua
crescente especialização profissional é indissociável da especialização das
jurisdições/tribunais onde são colocados.
O paradoxo da criação de jurisdições especializadas sem que se mostre assegurada a
especialização dos agentes que nelas exercerão funções impõe um repensar dos
modelos de formação disponibilizados pelo Centro de Estudos Judiciários e, bem assim,
da formação especializada promovida pela DGAJ. A formação contínua deve refletir, em
termos adequados, as necessidades de especialização dos agentes do sistema, tanto
mais quanto é certo que noutras profissões forenses se vai adequando os níveis de
formação às necessidades de especialização profissional.
As novas tecnologias introduziram alterações profundas nos modos de trabalho e na
comunicação nos tribunais, sendo que a facilidade com que hoje se troca informação
promove rapidez nas diligências, acelera os procedimentos e reduz os custos de
funcionamento dos tribunais.
No início do século XXI, de acordo com os dados da Direção-Geral da Política de Justiça
(DGPJ), do total de pessoal (11.525) que integrava os quadros das magistraturas e dos
funcionários judiciais e que desempenhavam funções nos tribunais judiciais
portugueses, cerca de 78% eram funcionários judiciais e 21% eram magistrados (1368
magistrados judiciais e 1068 magistrados do Ministério Público).
Em 2016, aquele total diminui de 11.525 para 10.294, sendo que a percentagem de
funcionários diminuiu também dos 78% para os 68%, enquanto a percentagem dos
magistrados aumentava dos 21% para os 30%.
De acordo com a lista de antiguidade dos magistrados judiciais do Conselho Superior da
Magistratura (CSM), reportada a 31 de dezembro de 2016, exerciam funções, nas três
instâncias da jurisdição comum, 62 Juízes(a)s Conselheiro(a)s, 423 Juízes(a)s
Desembargadore(a)s e 1470 Juízes(a)s de Direito, num total de 1.955 magistrado(a)s.
De acordo com a lista de antiguidade dos juízes dos tribunais administrativos e fiscais do
Conselho Superior dos Tribunais Administrativo e Fiscais (CSTAF), reportada a 31 de
dezembro de 2016, exerciam funções, nas três instâncias da jurisdição administrativa e
fiscal, 25 Juízes(a)s Conselheiro(a)s, 35 Juízes(a)s Desembargadore(a)s e 193 Juízes(a)s
de Direito, num total de 253 magistrado(a)s.
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De acordo com a lista de antiguidade dos magistrados do Ministério Público, reportada
a 31 de dezembro de 2016, a distribuição pelos diversos graus hierárquicos era a
seguinte: Procuradora-Geral da República (1), Vice-Procurador-Geral da República (1),
Procuradore(a)s-Gerais Adjunto(a)s (152), Procuradore(a)s da República (651) e
Procuradore(a)s-Adjunto(a)s (849), num total de 1.654 magistrado(a)s.
De acordo com a lista de antiguidade do grupo de pessoal oficial de justiça8 da
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), reportada a 31 de dezembro de 2016,
a distribuição pelas diversas categorias era a seguinte: Secretário(a)s de Tribunal
Superior (8), Secretário(a)s de Justiça (98), Escrivães/Escrivãs de Direito (1026),
Técnico(a)s de Justiça Principal (135), Escrivães/Escrivãs Adjunto(a)s (1683), Técnico(a)s
de Justiça Adjunto(a)s (572) e Escrivães/Escrivãs Auxiliares e Técnico(a)s de Justiça
Auxiliares (4065), num total de 7.587 funcionário(a)s .

Os magistrados e os funcionários judiciais por jurisdição, por comarca
e por volume de processos:

Vejamos agora a distribuição das três magistraturas e dos oficiais de justiça pelos
tribunais de 1.ª instância nas Comarcas e nos Tribunais Administrativos e Fiscais
cruzando os dados sobre processos pendentes fornecidos pela Direção-Geral de Política
de Justiça (retirados do CITIUS) e Direção-Geral da Administração de Justiça (retirados
do SITAF) e reportados a outubro de 2017 e dezembro de 2017, respetivamente:

8

O grupo de pessoal oficial de justiça compreende as categorias de secretário de tribunal superior e de
secretário de justiça e as carreiras judicial e dos serviços do Ministério Público.
Na carreira judicial integram-se as categorias de escrivão auxiliar, escrivão-adjunto e escrivão de direito.
Na carreira dos serviços do Ministério Público integram-se as categorias de técnico de justiça auxiliar,
técnico de justiça-adjunto e técnico de justiça principal.
As categorias de secretário de tribunal superior, secretário de justiça, escrivão de direito e técnico de
justiça principal correspondem a lugares de chefia.
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COMARCAS/PESSOAL/PROCESSOS PENDENTES

Mapas/Quadros de Pessoal

Açores
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Lisboa Norte
Lisboa Oeste
Madeira
Portalegre
Porto
Porto Este
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Total

Processos pendentes
(outubro-2017)

Juízes

Magistrados do
MP

Oficiais
de Justiça

Judicial

MP/DIAP

31
75
16
85
14
23
46
19
61
16
51
182
57
83
25
14
172
40
47
35
29
21
34
1 176

30
76
14
83
13
21
50
18
73
15
51
194
65
111
25
12
186
41
50
35
23
19
34
1 239

203
484
103
535
93
148
307
120
391
103
327
1 172
364
573
148
88
1 167
272
306
213
175
138
220
7 650

13 075
54 871
7 999
55 074
6 048
6 938
18 719
13 476
53 872
5 236
37 341
221 790
71 285
110 569
24 169
7 003
166 601
27 772
41 365
31 505
10 254
11 019
19 186
1 015 167

8 117
15 300
2 709
14 031
2 680
2 882
8 404
3 361
12 925
2 833
8 925
29 923
11 659
19 179
6 502
3 244
32 053
7 304
8 068
8 109
4 697
3 400
6 632
222 937

322

TAF/PESSOAL/PROCESSOS PENDENTES

Mapas/Quadros de Pessoal
Tribunais Administrativos e
Fiscais

Almada
Aveiro
Beja
Braga
Castelo Branco
Coimbra
Funchal
Leiria
Lisboa - TAC
Lisboa - TT
Loulé
Mirandela
Penafiel
Ponta Delgada
Porto
Sintra
Viseu
Total

Magistrados do
Oficiais de
Juízes
Ministério
Justiça
Público
12
4
14
10
4
14
5
2
9
19
7
20
7
2
11
8
3
15
5
2
5
14
5
18
30
13
32
28
9
20
6
4
11
7
2
5
9
3
11
3
1
5
30
13
33
20
7
21
6
2
11
219

83
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Processos
Pendentes
(dez2017)
4 032
4 047
1 207
6 922
2 208
2 272
1 083
5 657
8 388
13 446
1 266
1 389
1 816
767
9 604
5 871
1 431
71 406
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Funcionários Judiciais
No que se refere ao grupo de pessoal oficial de justiça, os dados com a projeção a 10
anos, até ao ano de 2028, dos profissionais deste grupo que, ano a ano, atingem o limite
de idade para aposentação (66 anos), abrangendo neste universo todo os oficiais de
justiça, independentemente do local em que exercem funções e da situação jurídicofuncional, mostram-nos o seguinte panorama:

ANOS

Total Geral

Oficiais de Justiça
Masc.

Feminino

Total
Geral

2018

17

15

32

2019

7

8

15

2020

23

48

71

2021

43

90

133

2022

66

113

179

2023

90

158

248

2024

128

262

390

2025

146

302

448

2026

125

244

369

2027

111

246

357

2028

112

216

328

868

1702

2570

Por outro lado, só uns escassos 8,6% do total de pessoal oficial de justiça era, em 2016,
segundo o Balanço Social da DGAJ, detentor de nível de escolaridade superior ao 12.º
ano (i.e. detinha um bacharelato, licenciatura ou mestrado), sendo que, destes, 67%
eram mulheres e 23% eram homens.
Se continuarmos a atentar nos números daquele documento, poderemos constatar que,
em 2016, a taxa de feminilidade no grupo de pessoal oficial de justiça é de cerca 66%,
quase o dobro da prevalência masculina, que se queda pelos cerca de 34% e que tenderá
certamente a aumentar, se tivermos em conta o acentuar do gap entre os géneros nas
gerações mais novas dos profissionais de grupo.
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Magistrados
No que se refere às magistraturas, os cálculos da projeção a 10 anos, até ao ano de 2028,
têm como premissa que estes profissionais do foro estão em condições de se aposentar
com 64 anos em 2018 e 2019 e com 65 anos de 2020 a 2028.
O universo dos dados analisados é constituído pela totalidade dos magistrados a quem
a DGAJ processava subsídio de compensação (incluindo magistrados dos tribunais
superiores) e excetuando os magistrados jubilados, bem como os magistrados em
comissão de serviço que estejam a exercer funções noutros órgãos ou organismos do
Estado (por ex: Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e cargos de direção na
Administração Pública).

Magistrados do Ministério Público
ANOS

Total Geral

Magistrados do M.P
Masc.

Feminino

Total
Geral

2018

31

13

44

2019

37

11

48

2020

44

16

60

2021

15

25

40

2022

22

13

35

2023

28

16

44

2024

28

20

48

2025

17

25

42

2026

23

32

55

2027

12

25

37

2028

18

31

49

275

227

502
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Magistrados Judiciais

ANOS

Total Geral

Magistrados Judiciais
Masc.

Feminino

Total
Geral

2018

12

6

18

2019

11

3

14

2020

11

9

20

2021

23

7

30

2022

16

7

23

2023

12

8

20

2024

33

18

51

2025

27

18

45

2026

23

20

43

2027

25

26

51

2028

21

21

42

214

143

357
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Juízes da Jurisdição Administrativa e Fiscal
ANOS

Total Geral

TAF
Masc.

Feminino

Total
Geral

2018

6

3

9

2019

13

2

15

2020

8

5

13

2021

3

8

11

2022

6

8

14

2023

6

6

12

2024

12

10

22

2025

8

7

15

2026

6

6

12

2027

7

3

10

2028

4

6

10

79

64

143
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Magistraturas e Funcionários Judiciais

ANOS

Total Geral

Magistraturas e Funcionários
Judiciais
Magistrados

Funcionários

Total
Geral

2018

71

32

103

2019

77

15

92

2020

93

71

164

2021

81

133

214

2022

72

179

251

2023

76

248

324

2024

121

390

511

2025

102

448

550

2026

110

369

479

2027

98

357

455

2028

101

328

429

1002

2570

3572
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Conclusões e Propostas
Diagnóstico Síntese

Até ao final da década de sessenta do século passado, as condições demográficas, o
ambiente social, a estrutura económica e as condições financeiras de Estado
asseguravam um equilíbrio da procura de Justiça no território continental, ao mesmo
tempo que favoreciam a concretização de um plano de construção de tribunais em
edificado padronizado, implantado no centro das estruturas urbanas. Edifícios de dois
pisos com demarcação hierárquico-simbólica, os Palácios da Justiça assentam numa
construção de linhas austeras, de um neoclassicismo depurado.

Em meados da década de 70, na sequência da revolução de abril e da aprovação do
programa constitucional de 1976, a alteração dos paradigmas então vigentes em
matéria de Justiça administrativa, tributária e laboral, concretizando nesses domínios
autênticas jurisdições, veio justificar o questionamento da arquitetura dos espaços em
que essa Justiça tradicionalmente operava.

A identificação dos tribunais como espaços de realização de Justiça, abertos a todos,
numa lógica de igualdade, a interiorização dos direitos sociais, a diversificação e
complexização das fontes do direito, exacerbaram o papel central dos tribunais na
resolução de conflitos.

Paralelamente, as principais tendências do desenvolvimento económico e social
nacional foram originando uma concentração assimétrica e desproporcional da
atividade económica e do emprego nas zonas litorais do território, com consequências
relevantes no plano da procura da Justiça.

No litoral e nos grandes centros urbanos, a especialização assente na crescente procura
de algumas jurisdições, nomeadamente de família e menores, do trabalho, do comércio
e administrativa e tributária, está na origem de soluções de acomodação proliferada dos
tribunais em edifícios de escritórios indiferenciados, recorrendo-se ao arrendamento de
edifícios em detrimento da construção de raiz.

O crescimento, a saturação do espaço, o preço do terreno e as condicionantes
urbanísticas dos grandes centros urbanos determinaram que os edifícios dos tribunais,
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antes indissociáveis da área dos centros históricos urbanos, passassem a ser remetidos
para localizações urbanas cada vez mais periféricas.

A nova arquitetura judiciária associa-se à criação de novas centralidades urbanas, tendo
como âncora os tribunais. Em todo o caso, a concentração do edificado, mesmo no que
respeita apenas à jurisdição comum, assume-se como um propósito de concretização
cada vez mais árdua.

Atualmente, o parque judiciário de primeira instância é caraterizado por duas linhas de
força ou padrões, que influenciam e condicionam a projeção futura do que será o espaço
judiciário nacional: o edificado clássico “Palácio de Justiça”, típico dos municípios do
interior do território nacional continental e da generalidade dos municípios das Regiões
Autónomas, cuja centralidade e simbolismo estão firmados, mas que necessita de
requalificação, de remodelação e de modernização funcional; os espaços de Justiça dos
grandes centros urbanos, em particular do litoral do território continental, marcados
pela insuficiência, pela dispersão e, muitas vezes, desprovidos de gravitas simbólica, que
necessitam de ser repensados na perspetiva da facilitação do acesso à Justiça, da
adequação às funções e da racionalidade.
Repensar o espaço da Justiça nas grandes áreas metropolitanas, como Coimbra, Lisboa
ou Porto é hoje um desafio difícil de concretizar no paradigma tradicional do edifício do
Palácio de Justiça, pela dimensão, pelo impacto financeiro e ainda por questões como a
segurança, a sustentabilidade energética, a climatização, a ventilação, a luz natural, os
espaços verdes e acessibilidades, para referir apenas algumas variáveis.

Nestas grandes áreas há que agregar instalações e construir novos edifícios. No interior
e nas regiões autónomas importará requalificar o edificado e acrescentar
funcionalidade, acessibilidade e eficiência energética aos Palácios de Justiça.

Propostas
1. Programa de construção e requalificação do parque judiciário adaptado à
realidade do litoral e do interior do território continental - As áreas
metropolitanas.
A agregação dos edifícios onde estão instalados tribunais comuns, serviços do MP e
TAFs em complexos de edificado é, do ponto de vista da racionalidade, o cenário
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mais plausível para as cidades do Porto, Coimbra e Lisboa, com soluções mais ou
menos concentradas:

 O Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra tem os serviços dispersos por 7 (sete)
instalações distintas na cidade de Coimbra, a que acresce o TAF em edifício
autónomo, e ainda 2 (dois) juízos deslocalizados, em Montemor-o-Velho (Juízo de
Comércio) e em Soure (Juízo de Execução).
A construção de um novo edifício com adequação funcional e que agregue a maioria
das valências é um objetivo bem identificado. Um único edifício, a construir de raiz,
mantendo-se em funcionamento o Palácio de Justiça, que continuaria a albergar o
Tribunal da Relação de Coimbra e alguns juízos de competência especializada.
Em articulação com a Câmara Municipal de Coimbra, foi identificado terreno, contíguo
às instalações do Palácio da Justiça, adequado à implantação do novo edifício.
Paralelamente, o atual edifício onde estão instalados os juízos de Família e Menores,
propriedade do Estado, passaria a albergar o TAF, por representar a melhor solução
do ponto de vista funcional e financeiro. Esta solução permitiria concentrar os
tribunais na cidade de Coimbra em 3 (três) edifícios: o Palácio da Justiça, o edifício sito
na Avenida Fernão de Magalhães, para instalação do TAF, e o novo edifício.



Quanto à cidade de Lisboa, pese embora a circunstância de a solução do Campus de
Justiça, no Parque das Nações, traduzir já uma estratégia de concentração, a solução
existente não se afigura sustentável, do ponto de vista financeiro, motivo pelo qual
importa encontrar uma alternativa.
Neste contexto, a solução estratégica proposta no documento intitulado
“Planeamento Estratégico para a instalação dos serviços da Justiça na Cidade de
Lisboa”, vulgo “Pensar Lisboa”, elaborado pelo IGFEJ, tem, entre outros, o objetivo de
reinstalar os juízos que funcionam atualmente no Campus de Justiça de Lisboa.
O Palácio de Justiça de Lisboa manter-se-á afeto à área cível, prevendo-se, no curto
prazo, a instalação ali, nos espaços ainda devolutos, do Juízo do Comércio e do Tribunal
Marítimo, atualmente sediados no Campus de Justiça.
A solução estratégica “Pensar Lisboa” aponta, igualmente, para a construção de um
conjuntos de Edifícios na Rua Marquês de Fronteira, inseridos no plano de Pormenor
de Campolide - LE2 e LE5 -, fazendo o “fecho” urbanístico do atual Palácio de Justiça
de Lisboa.
Esta solução permitiria manter na cidade de Lisboa a atual estratégia de concentração
dos Juízos, dos DIAP, dos tribunais de competência territorial alargada e dos TAF, num
modelo sustentável, em edifícios da propriedade do Estado.
As instalações do antigo Tribunal da Boa Hora, readquiridas à CML, ficarão afetas ao
Tribunal da Relação, com libertação dos encargos financeiros associados ao
arrendamento de vários edifícios, na Baixa de Lisboa.
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Na cidade do Porto, a agregação do edificado dos Juízos, dos DIAP e do TAF num
complexo de edifícios concentrado, a cidade judiciária do Porto, afigura-se, do ponto
de vista da facilitação do acesso à Justiça, da racionalidade dos meios e dos recursos,
o cenário mais ajustado. Esse cenário pode envolver soluções mais ou menos
ambiciosas, sendo compatível com a acomodação deslocalizada de espaços de
arquivo.
O Palácio de Justiça, pelas suas caraterísticas funcionais, deve ser mantido com
ocupação do Tribunal da Relação do Porto e por alguns juízos de competência
especializada.
Esta hipótese permitiria concentrar o edificado judiciário na cidade do Porto no
máximo, em 3 (três) edifícios: o Palácio da Justiça, o complexo cidade judiciária e, na
impossibilidade de reinstalação no complexo, o edifício do Tribunal Central
Administrativo Norte (na impossibilidade de reinstalação no complexo) – sendo certo
que, relativamente a este último, têm vindo a ser encetadas diligências com vista a
equacionar hipóteses de reinstalação a curto prazo em edifício de dimensões
superiores, tendo em conta as acrescidas necessidades de espaço disponível para
acomodar a implementação do alargamento do quadro de juízes desembargadores
dos Tribunais Centrais Administrativos.

Perfilam-se ainda as seguintes necessidades em matéria de novas construções no
litoral do território continental e na Região Autónoma dos Açores:











Novo edifício na Comarca de Aveiro, na cidade de Aveiro, que possibilite a instalação
do juízo do comércio (atualmente deslocalizado em Anadia) e a agregação do juízo do
trabalho, do juízo de família e menores, do TAF e do arquivo central;
Ainda na Comarca de Aveiro, na cidade de Oliveira do Bairro, novo edifício que
agregue os atuais juízos do edifício principal e do juízo de família e menores;
Na Comarca de Beja e na cidade de Beja, novas instalações que concentrem as
instalações do juízo local cível, do juízo de família e menores, do juízo do trabalho e do
TAF;
Na Comarca de Porto Este, novo edifício para o Palácio de Justiça da cidade de
Felgueiras;
Na Comarca de Braga, novas instalações que resolvam a carência de espaços na cidade
de Guimarães;
Na Comarca de Leiria, novas instalações que resolvam a carência de espaços na cidade
de Leiria e que possibilitem a concentração dos serviços;
Na Comarca dos Açores, novo edifício para agregar as instalações do juízo local cível,
o TAF, o arquivo central e o espólio da cidade de Ponta Delgada;
Na Comarca de Setúbal, novo edifico para os juízos da cidade de Sesimbra, dada a
inadequação das atuais instalações;
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Na Comarca de Lisboa Norte, novas instalações em Vila Franca de Xira, que permitam
acomodar o juízo de comércio, o juízo de trabalho, o juízo local criminal e o arquivo
central;
Na comarca de Faro, novas instalações para o Juízo do Comércio, em Lagoa.

Para além do programa de novas construções, identificam-se necessidades de
ampliação em vários Palácios de Justiça, maioritariamente no litoral, nomeadamente
em Braga, Cascais, Leiria, Penafiel, Póvoa de Varzim e Setúbal e no interior, na Guarda,
Portalegre e Viseu, de forma a suprir carências dos espaços.
Diagnosticadas estão, também, necessidades de reinstalação de um conjunto de
tribunais e juízos de tribunais alojados em espaços que evidenciam já constrangimentos
funcionais significativos (Alcobaça, Almada, Angra do Heroísmo, TAF de Braga, juízo do
Trabalho da Covilhã, DIAP e Juízo Central Criminal de Penafiel, TAF de Penafiel, Juízo
Local Cível de Portalegre, TAF do Porto, DIAP e Juízo Central Criminal de Santarém, TAF
de Sintra, Juízo de Trabalho e Juízo local Criminal de Torres Vedras, Vila do Conde).

E importa intervir requalificando instalações de Palácios de Justiça e de edifícios em que
funcionam tribunais e DIAP’s, através da correção de deficiências relacionadas
nomeadamente com a existência de barreiras arquitetónicas, com a carência de salas
de audiências, com a inexistência ou inadequação de locais de detenção e de salas de
espera e espaços comuns.

2. Revisitar os “programas funcionais” dos tribunais que servem de base à conceção
dos projetos de arquitetura e à sua concretização.
Apesar de toda a legislação publicada, em termos de regulamentos para edifícios,
não existe regulamentação específica para os edifícios dos tribunais. Torna-se
necessário preencher esse vazio com a promoção da normalização das condições
de instalação e do funcionamento nos espaços dos edifícios dos tribunais,
contribuindo para otimizar e racionalizar o parque judiciário nacional.
Para tanto, afigura-se importante a definição de um conjunto de caraterísticas e de
critérios a que deverão obedecer os espaços para instalação e funcionamento dos
tribunais, sejam estes a construir ou a adaptar, de forma a suportar e apoiar
quaisquer iniciativas para reorganização, programação, estudos ou projetos que se
venham a elaborar.

3. A importância da conservação e manutenção dos edifícios dos tribunais.
O desinvestimento a que se assistiu nos últimos anos agravou consideravelmente o
estado de degradação de muitos edifícios. A manutenção e conservação dos
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edifícios e dos equipamentos devem, pois, ser encaradas como práticas regulares e
dotadas da adequada sustentabilidade, para tanto devendo os organismos com
competência neste domínio prever, nos respetivos orçamentos anuais, verbas para
este fim, assim favorecendo o aumento da vida útil dos edifícios e dos equipamentos
e garantindo a sua disponibilidade operacional constante e equilibrada.

4. Incrementar o reforço da segurança passiva nas instalações dos tribunais.
A existência de um ambiente seguro nos tribunais é condição indispensável à boa
administração da Justiça e à confiança que os cidadãos devem ter nas instituições
judiciárias. O projeto de segurança integrada dos edifícios dos tribunais deve
contemplar a segurança contra a intrusão, o controlo de acessos, a videovigilância
e a segurança contra incêndios.
Nesta medida, em matéria de reforço da segurança passiva dos tribunais, importa
continuar a dar sequência à implementação do estudo “Projeto de Segurança
Passiva para Instalações dos Tribunais”, elaborado pela DGAJ, garantindo o
robustecimento e a elevação das condições de segurança dos espaços e dos
utilizadores do parque judiciário.
5. Melhorar as condições dos locais de detenção nos tribunais.
Foram identificados, em alguns locais de detenção existentes nos edifícios dos
tribunais e em serviços do Ministério Público, diversos aspetos que carecem de
intervenção com vista ao respetivo melhoramento.
Assim, em matéria de adequação das condições dos locais de detenção dos
tribunais, importa dar sequência à implementação do estudo “Locais de Detenção
nos Tribunais”, elaborado pela DGAJ em 2017, garantindo um melhor cumprimento
das exigências impostas no Regulamento das Condições de Detenção em
Instalações da Polícia Judiciária e em Locais de Detenção Existentes nos Tribunais e
em Serviços do Ministério Público aprovado pelo Despacho nº 12786/2009, do
Ministro da Justiça, publicado no Diário da República, 2.ª Série, nº 104, de 29.05.2009.
6. Eliminar todas as barreiras arquitetónicas existentes no parque judiciário
português.
O parque judiciário, para além de dever ser enquadrado em local de acessibilidade
facilitada em matéria de infraestruturas de transporte, tem de ser constituído por
edifícios dotados de acessibilidades adequadas aos cidadãos com mobilidade
reduzida. Enquanto componentes físicas da acessibilidade da Justiça, aquelas duas
dimensões devem ser acauteladas nas instalações existentes e tidas em
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consideração em futuras instalações. Embora estejam em curso diversas
intervenções visando eliminar as barreiras arquitetónicas existentes, importa que
seja elaborado um plano com a calendarização da eliminação total de barreiras
arquitetónicas.
7. Apostar na melhoria do desempenho energético do parque judiciário e dos
equipamentos instalados.
Para aumentar o desempenho energético dos sistemas de climatização, deve optarse, preferencialmente, por um conjunto de soluções que passam pelo controlo de
temperatura e escolha de equipamentos mais eficientes.
De igual modo, os equipamentos de segurança e de transporte vertical dos edifícios
dos tribunais devem ter em consideração um desempenho energético mais
eficiente. Os sistemas de iluminação constituem uma parcela importante de
consumo de energia nos tribunais e dadas, as elevadas necessidades de iluminação
existentes, todos os aspetos relacionados com a eficiência energética têm um
impacto elevado no consumo total da instalação. Tipicamente, o parque de
iluminação existente nos tribunais é constituído por lâmpadas de fluorescência, de
descarga e de halogéneo, pelo que se deve promover a sua substituição por
soluções mais económicas. Por outro lado, nos Tribunais há ainda um conjunto de
equipamentos administrativos que têm vindo a assumir uma cada vez maior
importância nos consumos de energia, como sejam os computadores, impressoras,
fotocopiadoras, equipamentos audiovisuais, entre outros.
Assim, as estratégias a adotar nas intervenções do atual edificado ou em projetos
de novas instalações, bem como dos diversos equipamentos a instalar, deverão
atender à especificidade climática do local, à função do edifício, ao modo de
ocupação e ao funcionamento do mesmo, com o objetivo de promover um bom
desempenho em termos de eficiência energética.
8. Facilitar o acesso dos utilizadores dos tribunais à informação, mais transparência
e melhor comunicação
O reforço da confiança dos cidadãos no sistema de Justiça reclama novos modelos
de interação que passam, nomeadamente, pela facilitação do acesso à informação
e pela introdução de mecanismos que favoreçam a orientação e o encaminhamento
dos cidadãos no interior do Tribunal.
Impõe-se, por isso, introduzir novos modelos de atendimento nos tribunais, tanto
ao nível do atendimento presencial e telefónico, como do encaminhamento para
diligências, automatizar certas tarefas (e.g., confirmação de chegada para
diligência, emissão de declarações de presença), melhorar espaços de atendimento
e espera, e favorecer a comunicação intuitiva através de uma sinalética clara.

335

Paralelamente, reformar e modernizar o funcionamento das secretarias, ao nível da
gestão diária da atividade e das múltiplas tarefas que esta pressupõe, da
simplificação dos circuitos, da afetação de recursos, introduzindo métodos de
monitorização contínua de cumprimento de objetivos e respetivo realinhamento
quando adequado, assim como ferramentas de gestão de equipas e competências
de liderança.
9. Potenciar o efeito transformador da inovação tecnológica no universo dos
tribunais
A evolução do setor tecnológico e o efeito transformador das suas inovações devem ser
aproveitados pelo universo dos tribunais, com salvaguarda dos princípios matriciais
inerentes à atividade destes. Neste contexto, é importante explorar, com segurança,
áreas de evolução tecnológica que permitam dotar os serviços dos tribunais com mais e
melhores capacidades de tradução e transcrição de áudio e vídeo, quer em ambientes
controlados – como uma sala de audiência –, quer em contextos diversos, em função,
designadamente, de condições acústicas ou de iluminação.
Também a recolha de evidências multimédia associadas a diligências judiciais, atualmente
assumindo como referência o áudio, passará para suportes mais ricos de informação,
como o vídeo e outras dimensões de informação, associando competências tecnológicas
de reconhecimento, pesquisa e localização (incluindo georreferenciada) de dados.
A menor dependência de suportes analógicos e a disponibilização de melhores
ferramentas de suporte à tramitação catalisarão níveis de eficiência da utilização dos
recursos existentes, acelerando a especialização, conforme as necessidades, através do
foco em áreas dedicadas da tramitação.
Medidas recentemente lançadas, que possibilitam através de canais eletrónicos a
consulta dos processos judiciais ou o pedido de certidões judiciais pelos próprios
cidadãos e empresas a que estão associados, facilitam o acesso à informação e
evidenciam o compromisso de transparência dos órgãos do Estado para com os cidadãos.
Caminha-se no sentido de as notificações dirigidas aos cidadãos e empresas virem
tendencialmente a assumir a forma eletrónica, à semelhança do que já sucede
exclusivamente para os representantes das partes, acelerando a chegada da informação,
com ganhos de duração processual e de comodidade de acesso e utilização. Espera-se que
medidas recentes, como a disponibilização da automatização da impressão e expedição
postal, se traduzam num elevado impacto operacional e na poupança de recursos.
Ao nível do arquivo físico, o investimento tradicional em equipamentos de impressão
tenderá a desaparecer e a concentrar-se na constituição de centros especializados de
desmaterialização, equipados com dispositivos digitalizadores de alto rendimento.

336

Previsão Financeira
As propostas supra pretenderam servir de orientação num exercício de planeamento
que se debruçou essencialmente nos investimentos necessários em matéria de parque
judiciário de primeira instância, dele arredando a instalação dos tribunais superiores
que, em função da autonomia dos seus órgãos de gestão, devem ser tratados de forma
diversa.
O horizonte temporal desta análise prospetiva é 2028, i.e. dez anos de um programa de
intervenção ao nível das infraestruturas dos tribunais de primeira instância, quer na
jurisdição comum, quer na jurisdição administrativa e fiscal, envolvendo um esforço
financeiro que se estima rondar as três centenas e meia de milhões de euros. Um
programa que precisa de ser equacionado e realizado não só no ciclo dos exercícios
orçamentais anuais, mas também num enquadramento mais vasto do programa
nacional de investimento que está em preparação para o período pós-2020.
Centrámo-nos mais nas infraestruturas e em algum equipamento, sem curarmos dos
investimentos em software, nem das necessidades de reforço dos quadros das
magistraturas e dos oficiais de justiça, que precisarão de ser renovados, sobretudo a
partir da década de vinte que se aproxima.
Alguns desses investimentos deverão ser acomodados numa futura legislação de
programação financeira a aprovar nos termos da alínea d) do n.º 5 do artigo 6.º da Lei
n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2018.
Outros integrarão os exercícios orçamentais anuais, mas o enorme esforço financeiro a
mobilizar não se pode quedar apenas ao nível nacional, antes devendo integrar o
próximo quadro financeiro comunitário até 2030.
O investimento na construção de novos edifícios por comarca para tribunais de primeira
instância estima-se em 15.634.800 € no período de 2018-2022 e em 102.611.200 € no
restante horizonte temporal de 2023-2028, perfazendo um total de 118.246.000 €.
Já no que concerne à requalificação (ampliação e remodelação) do edificado existente,
o investimento estima-se em 79.350.244 € no período de 2018-2022 e em 75.160.244 €
no restante horizonte temporal de 2023-2028, totalizando 154.510.488 €.
As obras de adaptação/remodelação necessárias à implementação do programa
Tribunal + até ao final do período 2018-2022 estimam-se em 2.154.030 €.
Em suma: o total do investimento necessário para levar por diante este programa de
requalificação do edificado da rede judiciária, no horizonte temporal 2018 -2028,
estima-se em 274.910.518 €, dos quais 97.139.074 € serão acomodados no período
2018-2022 e os restantes 177.771.444 € no período 2023-2028 (ver anexo I).
Em matéria de equipamento informático a distribuir por magistrados, funcionários
judiciais e pelas secretarias, a sua renovação tem um custo estimado de 24.700.000 €
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para o período de 2018-2022 e de 29.900.000 € para o restante período do decénio
(2023-2028), totalizando 54.600.000 €
No que se refere ao investimento e custos operacionais associados à implementação
do Tribunal + no período 2018-2022, para além das obras de adaptação/remodelação
referidas supra, estima-se que a despesa com aquisição de equipamentos e outro
material ascenda a 8.037.409, 53 €, a que acrescem custos de operação anuais no valor
de 1.456.304 € (ver anexo II).
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