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IV. Instalações e equipamentos1 

 

1. Instalações 

Cumpre, em primeiro lugar, fazer referência às necessidades que 

foram supridas no ano de 2017, destacando-se por municípios, o 

seguinte: 

- Em Angra do Heroísmo, procedeu-se à ocupação de novos espaços 

para arquivo de documentação e de objetos, com recurso a espaços 

existentes no antigo estabelecimento prisional, anexo ao edifício do 

Palácio de Justiça e procedeu-se à reparação de instalações sanitárias, 

com recurso ao orçamento da comarca; 

- Na Horta, foram efetuadas, a cargo do IGFEJ, as intervenções 

necessárias nos vãos de algumas janelas, pondo-se termo às infiltrações 

verificadas anteriormente e foi colocado o mastro da bandeira que tinha 

sido derrubado com um temporal. Foi efetuada, pelo Tribunal, uma 

reparação das instalações sanitárias do Piso 1. Foi efetuado pelo Tribunal 

um levantamento geral das condições de todos os locais de detenção; 

- Em Ponta Delgada, no edifício sede, o IGFEJ instalou um espaço de 

refeitório na casa exterior ao edifício, localizada no jardim, dotando-a de 

energia elétrica, água e uma banca para lavar louça. Também, a cargo do 

IGFEJ, foi reparado o chão do hall de entrada, isolada a cobertura do 

terraço, instaladas acessibilidades à cobertura do edifício e colocada uma 

grade sobre o muro exterior que liga o Palácio dos Marqueses da Praia e 

Monforte ao Palácio de Justiça. No Palácio de Justiça, e também por 

conta do IGFEJ, foi reforçada a segurança dos mastros exteriores para as 

bandeiras; 

                                       
 
1 Neste capítulo pretende-se que sejam indicadas as necessidades quanto a 

instalações e equipamentos com indicação de propostas de as satisfazer e entidades 

envolvidas, com particular incidência na qualidade do meio de trabalho e na 

acessibilidade do público. 
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- Na Praia da Vitória, com recurso ao orçamento da comarca, foi 

reparada a cobertura nos locais de saída dos aparelhos AVAC, assim se 

fazendo cessar as infiltrações que se vinham verificando; 

- Na Ribeira Grande foi reforçada a segurança da porta principal, com 

recurso ao orçamento da comarca; 

- Em Santa Cruz da Graciosa procedeu-se à substituição das portas 

exteriores e à reparação da porta de acesso às celas e de acesso ao pátio 

interior. Está em vias de conclusão a reparação do mastro exterior da 

bandeira; 

- Em São Roque do Pico, com recurso ao orçamento da comarca, 

procedeu-se à reparação do estrado e reforço da iluminação da sala de 

audiências e à reparação parcial dos equipamentos de ar condicionado 

existentes, removendo-se aqueles que já não estavam em uso e 

apresentavam sinais de corrosão e possibilidade de queda; 

- Nas Velas e por intervenção do IGFEJ, foi reabilitada a área do 

posto de detenção com a colocação de gradeamentos em três janelas, 

reparação da porta principal e do portão de acesso ao pátio, colocação de 

ponto de iluminação e pintura dos gradeamentos; 

- Em Vila do Porto, a cargo do IGFEJ, foi colocada uma torneira no 

exterior e reforçada a proteção de uma janela exterior, com colocação de 

gradeamento; 

- Em Vila Franca do Campo, com recurso ao orçamento da comarca, 

foi reparada a porta principal, sendo que a medida ótima para evitar 

problemas futuros passaria por mudar o acesso principal para o lado sul 

do edifício, o que depende também da vontade do proprietário do imóvel, 

que é uma entidade privada. 

  

Durante o ano de 2017 procedeu-se a um levantamento exaustivo 

das condições dos locais de detenção existentes em todos os edifícios do 

Tribunal e das necessidades neste particular. Posteriormente a DGAJ 

elaborou um documento sobre os locais de detenção, abrangendo todos 
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os tribunais do País, que remeteu ao IGFEJ, I.P., para implementação 

das intervenções necessárias, identificando as mesmas e atribuindo um 

nível de prioridade que se deixa registado no ponto seguinte em cada um 

dos edifícios do Tribunal. 

 

1.1. Necessidades estruturais 

Tal como já acontecia no ano anterior, as necessidades estruturais do 

Tribunal continuam a abranger mais de metade dos edifícios, sendo as 

mais relevantes e há mais tempo referenciadas, as relacionadas com 

infiltrações nas coberturas dos edifícios, a falta de elevadores ou placas 

elevatórias e a falta de ar condicionado nas instalações. 

Por municípios e edifícios do Tribunal, o quadro é o seguinte:   

 

1.1.1. Palácio de Justiça de Ponta Delgada 

- Reparação geral da parte mais antiga do edifício incluindo: 

cobertura, tetos e paredes interiores, portas, janelas, pavimentos, pintura 

geral, canalizações e instalação elétrica, pelo IGFEJ; 

- Reparação do sistema AVAC, pelo IGFEJ/DGAJ; 

- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, e segundo relatório da DGAJ, necessita de uma intervenção 

menos profunda e a que foi atribuída uma prioridade de nível 1. 

 

1.1.2. Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, em Ponta 

Delgada 

- Reparações ainda abrangidas por garantia do empreiteiro: das 

infiltrações na cobertura entre a parte antiga e a parte nova do edificado, 

do sistema AVAC e das infiltrações de água nas janelas do topo nascente 

do edifício, pelo IGFEJ; 

- Reparação das paredes e janelas do muro circundante ao palácio, 

incluindo a cobertura da entrada para o parque, pelo IGFEJ; 
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- Criação de locais de detenção ou adaptação de um espaço para 

jovens sob detenção, ao qual, segundo relatório da DGAJ, foi atribuída 

prioridade de nível 1. 

 

1.1.3. Palácio de Justiça de Angra do Heroísmo 

- Conclusão das obras relativas à cobertura do edifício e reparação da 

fachada, incluindo as fechaduras das portas, a colocação das letras e a 

reparação do mastro da bandeira, pelo IGFEJ; 

- Instalação de elevador e sistema AVAC, pelo IGFEJ; 

- Criação de espaços para albergar os serviços de um futuro juízo de 

família e menores e do trabalho incluindo: sala de audiências, gabinetes 

de magistrados, secretaria judicial e da Procuradoria, salas para 

diligências e instalações sanitárias, pelo IGFEJ/DGAJ; 

- Revisão geral da rede elétrica e da rede de água e esgotos e 

reparação de tetos e paredes interiores, pelo IGFEJ/DGAJ; 

- Criação do núcleo de celas, em local funcionalmente adequado, ao 

qual, segundo relatório da DGAJ, foi atribuída prioridade de nível 1. 

 

1.1.4. Palácio de Justiça da Horta 

- Resolução da anomalia existente no ar condicionado no bastidor, 

pelo Tribunal; 

- Instalação de elevador e sistema AVAC nas secretarias, pelo IGFEJ; 

- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, que incluem a falta de iluminação e ventilação naturais e a 

desadequação das instalações sanitárias, segundo relatório da DGAJ 

necessita de uma intervenção mais relevante e a que foi atribuída uma 

prioridade de nível 2. 

 

1.1.5. Instalações do Tribunal no município do Nordeste 

- Instalação de placa elevatória e sistema AVAC, pelo IGFEJ; 
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- Criação do núcleo de celas, sendo possível tecnicamente, ao qual, 

segundo relatório da DGAJ, foi atribuída prioridade de nível 2. 

 

1.1.6. Palácio de Justiça da Praia da Vitória 

- Reparação geral do edifício incluindo: gradeamentos exteriores, 

remodelação da rede elétrica e canalizações e pintura geral do edifício, 

pelo IGFEJ; 

- Deslocação dos serviços do DIAP e Procuradoria para o piso de 

entrada e ampliação dos espaços destinados a arquivo, na cave, pelo 

IGFEJ; 

- Instalação de elevador e sistema AVAC, pelo IGFEJ; 

- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, nomeadamente em termos funcionais e pela desadequação 

das instalações sanitárias, segundo relatório da DGAJ necessita de uma 

intervenção mais relevante e a que foi atribuída uma prioridade de nível 

1. 

 

1.1.7. Palácio de Justiça da Povoação 

- Reparação da cobertura e das claraboias, para impedir infiltrações 

de água, reparação do mastro da bandeira e da porta traseira do edifício, 

pelo IGFEJ; 

- Reparação do sistema AVAC, pelo IGFEJ/DGAJ; 

- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, que incluem a existência de janelas no interior das celas, a 

falta de iluminação e ventilação naturais e a desadequação das 

instalações sanitárias, segundo relatório da DGAJ necessita de uma 

intervenção mais relevante e a que foi atribuída uma prioridade de nível 

3. 

 

1.1.8. Palácio de Justiça da Ribeira Grande 
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- Reparação da cobertura do edifício para evitar a infiltração de água 

da chuva e pintura exterior do edifício, pelo IGFEJ; 

- Reparação do sistema AVAC, pelo IGFEJ; 

- Substituição dos estores, pela DGAJ/Tribunal; 

- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, nomeadamente ao nível dos componentes, equipamentos e 

revestimentos, segundo relatório da DGAJ necessita de uma intervenção 

menos profunda e a que foi atribuída uma prioridade de nível 1. 

 

1.1.9. Palácio de Justiça de Santa Cruz da Graciosa 

- Reparação da parede exterior onde se verifica a existência de 

fissuras que permitem a infiltração de água da chuva no edifício e dos 

estores exteriores e pintura geral do edifício, a cargo do IGFEJ; 

- Reparação do sistema AVAC, pelo IGFEJ/DGAJ; 

- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, nomeadamente a falta de iluminação e ventilação naturais, 

segundo relatório da DGAJ necessita de uma intervenção mais relevante 

e a que foi atribuída uma prioridade de nível 2. 

 

1.1.10. Palácio de Justiça de Santa Cruz das Flores 

- Reparação das infiltrações na cobertura do edifício e do portão 

exterior, pelo IGFEJ; 

- Reparação do sistema AVAC, pelo IGFEJ/DGAJ; 

- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, nomeadamente ao nível dos componentes, equipamentos e 

revestimentos, que incluem a falta de iluminação e ventilação naturais e 

a desadequação das instalações sanitárias, segundo relatório da DGAJ 

necessita de uma intervenção menos profunda e a que foi atribuída uma 

prioridade de nível 2. 
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1.1.11. Instalações do Tribunal no Edifício Polivalente de São Roque 

do Pico 

- Reparação geral de paredes, tetos e janelas, bem como o pavimento 

da sala de testemunhas, a cargo do IGFEJ/DGAJ/Tribunal; 

- Reparação do sistema AVAC, pelo IGFEJ/DGAJ; 

- Reparação de instalações sanitárias, pelo Tribunal; 

- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, nomeadamente, a falta de iluminação e ventilação naturais 

e a desadequação das instalações sanitárias, segundo relatório da DGAJ 

necessita de uma intervenção mais relevante e a que foi atribuída uma 

prioridade de nível 2. 

 

1.1.12. Palácio de Justiça das Velas 

- Reparação de infiltrações, revisão da rede elétrica, remodelação das 

canalizações e reparação dos tubos de queda, pintura geral do edifício e 

reparação da porta principal; 

- Instalação de elevador e sistema AVAC, pelo IGFEJ; 

- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, nomeadamente pela total desadequação funcional, segundo 

relatório da DGAJ necessita de uma intervenção mais relevante e a que 

foi atribuída uma prioridade de nível 2. 

 

1.1.13. Palácio de Justiça de Vila do Porto 

- Afinação de portas e janelas, pelo Tribunal; 

- Criação do núcleo de celas, sendo possível tecnicamente, ao qual, 

segundo relatório da DGAJ, foi atribuída prioridade de nível 1. 

 

1.1.14. Edifício do Tribunal no município de Vila Franca do Campo 

- Reparação das infiltrações de água na cobertura e dos danos já 

causados na estrutura de algumas portas interiores, por parte do 

proprietário; 
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- Reparação dos locais de detenção que, pelo tipo de deficiências 

identificadas, segundo relatório da DGAJ necessita de uma intervenção 

menos profunda e a que foi atribuída uma prioridade de nível 2. 

 

1.2. Manutenção (com referência aos respetivos municípios e 

aos diversos aspetos que envolve) 

Ao longo do ano foram realizados os serviços essenciais de 

manutenção e conservação dos espaços e equipamentos afetos ao 

Tribunal, dentro das limitações e capacidades do próprio orçamento, com 

destaque para os seguintes trabalhos: 

- Inspeções periódicas aos elevadores existentes nos diversos edifícios 

do Tribunal; 

- Limpeza dos algerozes, caleiras e tubos de queda no palácio de 

justiça da Praia da Vitória; 

- Reparações pontuais e urgentes de canalizações, circuitos elétricos, 

fechaduras, portas e janelas de várias instalações; 

- Manutenção do jardim da sede do Tribunal, no Palácio dos 

Marqueses da Praia e Monforte; 

- Manutenção preventiva dos portões elétricos dos diversos edifícios 

do Tribunal existentes na ilha de S. Miguel; 

- Reparação de diversas impressoras e equipamentos de 

videoconferência que se avariaram ao longo do ano. 

 

1.3 Segurança, acessibilidade e salubridade 

Relativamente à segurança, acessibilidade e salubridade das 

instalações, na prática, a situação pouco ou nada se alterou, em relação 

ao que constava nos relatórios dos anos anteriores. Todavia há sinais 

muito positivos por parte da DGAJ e do Ministério da Justiça quanto ao 

reforço da segurança das instalações do Tribunal e do acesso a um 

atendimento mais célere e simplificado por parte dos utentes, nos 
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municípios com maior densidade populacional, como adiante se 

detalhará. 

Resumidamente e para cada uma das vertentes enunciadas, a 

situação é a seguinte: 

 

a) Segurança 

Existe segurança móvel nos edifícios do Tribunal em Ponta Delgada e 

Angra do Heroísmo. 

Em termos de segurança fixa apenas o edifício de Vila Franca do 

Campo tem sistema anti-intrusão ativo. Nos demais edifícios ou nunca 

houve este equipamento ou os sistemas montados encontram-se 

avariados. Também não existem sistemas de videovigilância operacionais, 

nem pórticos de segurança, exceto em Vila do Porto. 

As necessidades mais prementes na colocação de pórticos de 

segurança são sentidas no acesso ao DIAP em Ponta Delgada e ao Palácio 

de Justiça de Angra do Heroísmo. 

Em matéria de equipamentos de segurança, a DGAJ contratou com 

uma empresa privada os serviços de manutenção preventiva que, para 

além de proceder à revisão e substituição dos extintores existentes nos 

edifícios do Tribunal, está a proceder ao levantamento dos equipamentos 

SADI – Sistema Automático de Deteção de Incêndio, SADIR – Sistema 

Automático de Deteção de Intrusão e Roubo, Botões de Pânico e Sistema 

de Videovigilância existentes e, relativamente aos mesmos, deverá enviar 

relatórios circunstanciados que permitam que, ainda durante o ano de 

2018, se regularizem as situações mais prementes quanto a este tipo de 

equipamentos. Nessa parte, a mesma empresa está em atraso quanto ao 

envio para o Tribunal dos relatórios relativos a Angra do Heroísmo, Santa 

Cruz das Flores e Santa Cruz da Graciosa e, assim que os mesmos sejam 

recebidos, iniciar-se-ão diligências para a realização de intervenções 

corretivas, em articulação com a Divisão de Equipamentos da DGAJ, 

através da abertura dos respetivos procedimentos administrativos. 
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b) Acessibilidade 

Em relação às acessibilidades, o acesso aos pisos superiores dos 

edifícios de Angra do Heroísmo, Horta, Nordeste, São Roque do Pico, 

Velas e Praia da Vitória, processa-se apenas com recurso a escadaria. A 

colocação de elevadores ou placas elevatórias para acesso aos pisos 

superiores nestes edifícios foi solicitada ao IGFEJ, I.P. há vários anos, 

mas nunca tem sido contemplada nas intervenções que esta entidade 

tem levado a efeito na comarca dos Açores. 

Ainda sobre acessibilidades e no que tange a melhorias no 

atendimento para os utentes da justiça, no âmbito do projeto Tribunal +, 

promovido pelo Governo da República, o Conselho de Gestão da Comarca 

dos Açores aprovou neste ano de 2017 uma proposta de intervenção na 

comarca, aguardando-se pelo desenvolvimento subsequente do mesmo 

projeto ainda para o decurso do ano de 2018. Na proposta apresentada 

prevê-se a instalação do modelo base do serviço, composto por quiosque 

digital, gestão de atendimento, diretório de diligências e Balcão + nos 

edifícios do Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte e Palácio de 

Justiça, ambos em Ponta Delgada e Palácio de Justiça de Angra do 

Heroísmo. 

 

c) Salubridade  

Quanto à salubridade, de um modo geral, os edifícios são arejados e 

com bastante luz natural. 

Em relação às instalações sanitárias corrigiram-se as situações mais 

problemáticas, com recurso ao orçamento da comarca mas, 

particularmente nos edifícios do Tribunal em Ponta Delgada, no edificado 

mais antigo. Nos Palácios de Justiça de Angra do Heroísmo, Horta, Praia 

da Vitória, São Roque do Pico e Velas a melhor solução não poderá deixar 

de passar por uma intervenção mais profunda, a levar a cabo pelo IGFEJ. 
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2. Equipamentos 

Durante o ano de 2017 a DGAJ forneceu para os serviços 11 

impressoras de rede para a secretaria, uma delas a cores (colocada nos 

serviços de apoio à gestão), 5 multifunções para gabinetes de 

magistrados e 10 novos desktop para satisfazer as necessidades 

imediatas dos oficiais de justiça. Atribuiu ainda 6 novas webcam que 

foram instaladas em portáteis e distribuídas pelos serviços do Tribunal 

nas ilhas onde ainda não existia tal equipamento. O IGFEJ atribuiu 

ainda 20 novos equipamentos telefónicos. 

Todos estes novos equipamentos vieram minorar as dificuldades 

sentidas em anos anteriores, sendo ainda escassos. Espera-se que no 

decurso do ano de 2018, venham a ser substituídos a maioria dos 

desktop utilizados pelos oficiais de justiça e reforçado o parque de 

multifuncionais existentes nos diversos serviços da secretaria, estando 

estas situações dependentes de procedimentos por banda da DGAJ. 

Já quanto aos equipamentos que cabe ao IGFEJ dotar para os 

serviços do Tribunal, em março do ano de 2017 foi solicitado o 

fornecimento de 4 novos equipamentos de videoconferência e a 

substituição de 3 outros mais antigos e, já em finais do mesmo ano, foi 

solicitado um reforço de 48 novos equipamentos telefónicos. 

Relativamente a estas solicitações o Tribunal não teve qualquer resposta 

por parte daquele Instituto! 


