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Instalações e equipamentos 

1. Instalações 

Optou-se por apresentar as necessidades quanto a instalações, que 

foram resolvidas ou se encontram pendentes, com recurso a quadros-

tipo. O primeiro dá nota das principais necessidades que foram supridas 

em 2018, fruto de intervenções efetuadas pelo IGFEJ e pelo Tribunal, por 

via do orçamento disponibilizado pela DGAJ à Comarca ou com o apoio 

de outras entidades, os demais apresentam as necessidades que faltam 

suprir, separados por tipo de intervenção ou áreas a intervir. 

Os quadros apresentam a data em que se identificou o problema, a 

descrição da intervenção, qual a entidade que é responsável pelos 

trabalhos e a data em que os mesmos foram concluídos ou a data 

provável para a sua conclusão. 

 

1.1. Intervenções efetuadas nas instalações concluídas em 2018 

Edifício 
Tipo ou área de 

intervenção 

Data em que o 

problema foi 
identificado 

Necessidades/ 
Intervenção 

Entidade 
responsável 

Observações 

Angra do 

Heroísmo 

Interior do edificado fev-17 Substituir estores. 

DGAJ / Tribunal 

 

Casa de função 

jun-18 

Substituir a vedação exterior 
da casa de função. 

Orçamento Comarca 

Casa de função 

Criação de uma sala de 
audiências, gabinetes e 
espaços de secretaria e de 

apoio aos serviços do futuro 
Juízo de Família, Menores e 
Trabalho a instalar na ilha 
Terceira. 

Orçamento Comarca 

Eletricidade 

Colocar rede elétrica em dois 
corredores, em duas salas de 
espólios e no arquivo dos 
documentos no antigo 

estabelecimento prisional que 
está a ser usado pelo 
Tribunal. 

Orçamento Comarca 

Fachadas e 

exteriores 

jun-15 

Substituir cobertura. 

IGFEJ 

 

Interior do edificado 
Reparar tetos e paredes 
interiores (no âmbito da 
intervenção na cobertura). 

 

Interior do edificado 
Reparar fechaduras de portas 
(no âmbito da intervenção na 
cobertura). 

 

Fachadas e 

exteriores 

fev-17 

Reparar e colocar as letras da 

fachada do Tribunal.  
Fachadas e 
exteriores 

Revisão e pintura do mastro 
da bandeira.  

Fachadas e 
exteriores 

Reparar as portadas das 

janelas existentes e colocar 
proteções - trancas ou outra 
proteção. 
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Ponta 

Delgada 
 (Palácio da 

Justiça) 

Interior do edificado 

fev-17 

Reparar portas e janelas e 
respetivos fechos e 

dobradiças. 

DGAJ / Tribunal Orçamento Comarca 

Eletricidade 
Substituir torres de pontos 
de rede. 

Interior do edificado 
Reparar o pavimento das 

secretarias. 

Interior do edificado Substituir os estores. 

Fachadas e 
exteriores 

Reparar o pavimento do 
estacionamento exterior. 

Ponta 
Delgada 

 (Sede) 

Segurança Passiva fev-17 
Ligar a central de alarme à 

DGAJ. 

DGAJ / Tribunal Orçamento Comarca 

Canalizações jun-18 

Afinar todo o tipo de 
torneiras, bichas, 
autoclismos, sanitas, com 
respetivas tampas e esgotos, 

portas e portas de vidro, 
janelas, incluindo 
substituição de todas as 
peças em mau estado de 

conservação ou 
funcionamento nos WCs 
existentes pisos 0 e 1. 

Fachadas e 

exteriores 
jun-15 

Instalar acessibilidades à 

cobertura do palácio. 
IGFEJ 

 

Interior do edificado 
Corrigir a rampa para 
deficientes.  

Praia da 

Vitória 

Interior do edificado 

fev-17 

Instalar os serviços da 
Procuradoria no Piso de 
entrada. 

DGAJ / Tribunal 

C/ o apoio da Câmara 

Municipal Interior do edificado 

Pintar paredes e tetos da 

secretaria e sala de 
audiências. 

Interior do edificado 
Remodelar o balcão da 
secretaria. 

Eletricidade 

Reparar/Substituir a 
instalação elétrica da 
biblioteca e sala de 
audiências. 

Orçamento Comarca 

Instalações 
sanitárias 

jun-18 

Reparar as instalações 
sanitárias do público e 
funcionários. 

C/ o apoio da Câmara 
Municipal 

Eletricidade 
Substituir duas armaduras 

em Gabinete de magistrado.  

Santa Cruz 

das Flores 

Infiltrações jun-15 
Reparar infiltrações de água 
pela cobertura. 

IGFEJ 
 

Fachadas e 
exteriores 

fev-17 Reparar o Portão Exterior. 
 

Santa Cruz 
da Graciosa 

Fachadas e 
exteriores 

jun-15 
Reparar a porta de acesso ao 
pátio. 

DGAJ / Tribunal Orçamento Comarca Interior do edificado 
fev-17 

Reparar parede de gabinete. 

Fachadas e 
exteriores 

Reparar o mastro da 
bandeira. 

São Roque 

do Pico 

Eletricidade 

jun-15 

Reparar iluminação da sala 
de audiências. 

DGAJ / Tribunal Orçamento Comarca 

Fachadas e 
exteriores 

Efetuar uma pintura geral de 
paredes e tetos. 

Interior do edificado 
Reparar pavimento da sala 
testemunhas. 

Fachadas e 
exteriores 

Reparar janelas. 
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1.2. Necessidades estruturais (com referência aos diversos núcleos 

municipais) 

1.2.1. Acessibilidades: 

Edifício 

Data em 
que o 

problema 
foi 

identificado 

Necessidades/Intervenção 
Entidade 

responsável 
Previsão 

Angra do 
Heroísmo 

Jun 2015 

Instalar elevador ou plataforma 
elevatória ao Piso 1. 

IGFEJ Desconhecida 

Horta 
Instalar elevador ou plataforma 
elevatória ao Piso 1. 

Praia da 

Vitória 
Instalar elevador ou plataforma 
elevatória ao Piso 1. 

São Roque 
do Pico 

Instalar elevador ou plataforma 
elevatória ao Piso 1. 

Velas 
Instalar elevador ou plataforma 

elevatória ao Piso 1. 

Velas 
Instalar acessibilidades desde a 
entrada até ao piso 1. 

 

1.2.2. Fachadas, exteriores e infiltrações de água: 

Edifício 
Data em que o 
problema foi 
identificado 

Necessidades/Intervenção 
Entidade 

responsável 
Previsão Observações 

Angra do 
Heroísmo 

Jun 2018 
Colocar redes nas janelas de dois 
pátios. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 Orçamento Comarca 

Ponta Delgada - 
PJ 

Jun 2015 Reparar cobertura. IGFEJ Desconhecida   

Ponta Delgada - 
PJ 

Fev 2017 
Proceder à pintura geral do 
edifício. 

IGFEJ Desconhecida   

Ponta Delgada - 
Sede 

Fev 2017 
Reparar infiltrações na cobertura 
na casa de bordados anexa. 

IGFEJ Desconhecida   

Ponta Delgada - 
Sede 

Fev 2017 

Reparar as paredes e janelas do 
muro circundante ao palácio, 
incluindo a cobertura da entrada 
para o parque. 

IGFEJ Desconhecida   

Ponta Delgada - 
Sede 

Fev 2017 Desselar as janelas lado nascente. IGFEJ 2019 Construtor 

Povoação Fev 2017 
Reparar infiltrações de água pela 
cobertura. 

IGFEJ Desconhecida   

Povoação Fev 2017 Reparar o mastro da bandeira. IGFEJ Desconhecida   

Povoação Fev 2017 
Reparar a porta traseira do 
edifício. 

IGFEJ Desconhecida   

Praia da Vitória Jun 2015 
Reparar os gradeamentos 
exteriores. 

IGFEJ Desconhecida   

Praia da Vitória Fev 2017 
Efetuar uma pintura geral do 
edifício. 

IGFEJ Desconhecida   

Praia da Vitória Fev 2017 
Reparar a cobertura na saída dos  
Avac avariados (pelos menos). 

IGFEJ Desconhecida   

Praia da Vitória Fev 2017 
Reparar infiltrações de água pela 
cobertura. 

      

Praia da Vitória Fev 2017 Instalar uma torneira no telhado. IGFEJ Desconhecida   
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Praia da Vitória Jun 2018 Vedar as janelas da secretaria.       

Ribeira Grande Jun 2015 
Reparar as portas da entrada 
principal. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 Orçamento Comarca 

Ribeira Grande Fev 2017 
Reparar infiltrações de água pela 
cobertura. 

IGFEJ Desconhecida   

Ribeira Grande Fev 2017 Pintar as paredes exteriores. IGFEJ Desconhecida   

Santa Cruz da 
Graciosa 

Fev 2017 Pintar as paredes exteriores. IGFEJ Desconhecida   

Velas Jun 2015 
Reparar infiltrações de água pela 
cobertura. 

IGFEJ Desconhecida   

Velas Jun 2015 Reparar porta principal. IGFEJ Desconhecida   

Velas Fev 2017 
Efetuar uma pintura geral do 
edifício. 

IGFEJ Desconhecida   

Velas Fev 2017 Reparar os tubos de queda. IGFEJ Desconhecida   

Velas Fev 2017 
Pintura do edifício interior e 
exterior. 

IGFEJ Desconhecida   

Vila Franca do 
Campo 

Fev 2017 
Alterar o local da porta principal 
do edifício. 

IGFEJ Desconhecida   

Vila Franca do 
Campo 

Fev 2017 
Reparar infiltrações de água pela 
cobertura. 

Proprietário 2019   

 

1.2.3. Canalizações, instalações sanitárias e eletricidade: 

Edifício 

Data em 

que o 
problema 

foi 
identificado 

Necessidades/Intervenção 
Entidade 

responsável 
Previsão Observações 

Angra do 

Heroísmo 
Fev 2017 

Instalar rede informática, 
tomadas elétricas e alarmes 

de incêndio na sala de 
formação. 

IGFEJ Desconhecida   

Angra do 
Heroísmo 

Fev 2017 

Construir novas instalações 
sanitárias, incluindo uma 

para deficientes e 
remodelar a única existente 
no Piso 0 (incluindo esgotos 

e canalizações). 

IGFEJ Desconhecida   

Angra do 

Heroísmo 
Fev 2017 

Revisão geral da rede de 

água e de esgotos. 
IGFEJ Desconhecida   

Horta Dez 2018 
Reparar as instalações 
sanitárias dos Piso 0 e 1. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 Orçamento Comarca 

Ponta 

Delgada - 
PJ 

Dez 2018 

Reparar as instalações 

sanitárias dos funcionários 
do Piso 0 e 1. 

DGAJ / 

Tribunal 
2019 Orçamento Comarca 

Ponta 
Delgada - 

PJ 

Jun 2015 Reparar canalizações água. IGFEJ Desconhecida   

Ponta 
Delgada - 
PJ 

Fev 2017 
Proceder a uma reparação 
geral da instalação elétrica. 

IGFEJ Desconhecida   

Povoação Jun 2018 

Substituir armaduras e 
florescentes por LED, luzes 
de emergência e reparar a 
ligação à terra. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 Orçamento Comarca 

Povoação Jun 2018 

Afinar todo o tipo de 
torneiras, bichas, 
autoclismos, sanitas, com 
respetivas tampas e 

esgotos, portas, janelas, 
incluindo substituição de 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 Orçamento Comarca 
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todas as peças em mau 
estado de conservação ou 

funcionamento nos WCs 
existentes pisos 0 e 1. 

Praia da 
Vitória 

Fev 2017 

Reparar os candeeiros das 

escadarias interiores 
traseiras. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 Orçamento Comarca 

Praia da 

Vitória 
Fev 2017 

Colocar luzes de 
emergência nos átrios e 

corredores. 

DGAJ / 

Tribunal 
2019 Orçamento Comarca 

Praia da 
Vitória 

Jun 2015 
Proceder à remodelação 
rede elétrica. 

IGFEJ Desconhecida   

Praia da 

Vitória 
Jun 2015 

Proceder à remodelação das 

canalizações. 
IGFEJ Desconhecida   

Praia da 
Vitória 

Jun 2015 
Instalar iluminação 
exterior. 

IGFEJ Desconhecida   

Velas Dez 2018 
Reparar as instalações 
sanitárias dos Piso 0 e 1. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 Orçamento Comarca 

Velas Fev 2017 
Efetuar uma revisão da 
rede elétrica. 

IGFEJ Desconhecida   

Velas Fev 2017 Remodelar as canalizações. IGFEJ Desconhecida   

Vila 

Franca 
do 
Campo 

Jun 2018 

Substituir lâmpadas 

florescentes por LED e 
verificar as luzes de 
emergência. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 Orçamento Comarca 

 

1.2.4. Interior do edificado: 

Edifício 

Data em 
que o 

problema 

foi 
identificado 

Necessidades/Intervenção 
Entidade 

responsável 
Previsão Observações 

Angra do 
Heroísmo 

Fev 2017 
Mudar as fechaduras de portas 
interiores e principal. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Angra do 
Heroísmo 

Fev 2017 
Prolongar a plataforma da 
bancada dos advogados na sala 
de audiência maior. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Angra do 
Heroísmo 

Fev 2017 

Aplicar vernizes na sala de 

audiências do Piso, biblioteca e 
um gabinete. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Ponta 
Delgada - PJ 

Jun 2015 
Reparar tetos e paredes 
interiores. 

IGFEJ Desconhecida   

Praia da 
Vitória 

Fev 2017 
Reparar o chão da sala de 
testemunhas. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Praia da 

Vitória 
Dez 2018 

Instalar um gabinete para 

audição de menores. 

DGAJ / 

Tribunal 
2019 

Orçamento 

Comarca 

Praia da 
Vitória 

Fev 2017 Substituir estores. 
DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Praia da 
Vitória 

Jun 2015 
Proceder a uma reparação geral 
interior. 

IGFEJ Desconhecida   

Praia da 
Vitória 

Jun 2015 
Proceder a uma reparação geral 
da antiga casa do oficial 
porteiro. 

IGFEJ Desconhecida   

Praia da 
Vitória 

Fev 2017 
Ampliar o espaço para arquivo, 
na cave. 

IGFEJ Desconhecida   

Praia da 
Vitória 

Fev 2017 
Proceder à revisão de todas as 
portas interiores. 

IGFEJ Desconhecida   

Ribeira 

Grande 
Fev 2017 Substituir/Reparar estores. 

DGAJ / 

Tribunal 
2019 

Orçamento 

Comarca 
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Velas Fev 2017 
Pintar paredes e tetos de 3 
gabinetes. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Velas Fev 2017 Substituir estores. 
DGAJ / 

Tribunal 
2019 

Orçamento 

Comarca 

Vila do 
Porto 

Fev 2017 Afinar portas e janelas. 
DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Vila Franca 

do Campo 
Jun 2018 

Afinar portas, janelas, incluindo 
substituição de todas as peças 

em mau estado de conservação 
ou funcionamento. 

DGAJ / 

Tribunal 
2019 

Orçamento 

Comarca 

 

1.2.5. Segurança Passiva 

Edifício 

Data em que 
o problema 

foi 
identificado 

Necessidades/Intervenção 
Entidade 

responsável 
Previsão Observações 

Angra do 

Heroísmo 
Jun 2015 

Instalar alarmes de incêndio e 
intrusão (sistemas SADI e 

SADIR). 

IGFEJ 2019   

Horta Jun 2015 
Instalar alarmes de incêndio e 
intrusão (sistemas SADI e 

SADIR). 

IGFEJ 2019   

Ponta 
Delgada - 
PJ 

Jun 2015 
Instalar alarmes de incêndio e 
intrusão (sistemas SADI e 
SADIR). 

IGFEJ 2019   

Praia da 
Vitória 

Jun 2015 
Reparar e ativar sistemas de 
segurança contra incêndio e 
intrusão (SADI e SADIR). 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Ribeira 

Grande 
Fev 2017 

Reparar e ativar sistemas de 

segurança contra incêndio e 
intrusão (SADI e SADIR). 

DGAJ / 

Tribunal 
2019 

Orçamento 

Comarca 

Santa Cruz 
das Flores 

Fev 2017 
Reparar e ativar sistemas de 
segurança contra incêndio e 

intrusão (SADI e SADIR). 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Santa Cruz 
da Graciosa 

Fev 2017 
Reparar e ativar sistemas de 
segurança contra incêndio e 
intrusão (SADI e SADIR). 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

São Roque 
do Pico 

Fev 2017 
Reparar e ativar sistemas de 
segurança contra incêndio e 
intrusão (SADI e SADIR). 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Vila do 
Porto 

Jun 2015 
Instalar segurança contra 
incêndio. 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Vila Franca 

do Campo 
Jun 2018 

Proceder à defumagem da 
central de incêndio e Interligar 

os sistemas SADI e SADIR 
ligados à Central de Alarmes 
da DGAJ. 

DGAJ / 

Tribunal 
2019 

Orçamento 

Comarca 

 

1.2.6. Climatização 

Edifício 

Data em 
que o 

problema 

foi 
identificado 

Necessidades/Intervenção 
Entidade 

responsável 
Previsão Observações 

Angra do 
Heroísmo 

Jun 2015 Instalar AVAC. IGFEJ Desconhecida   

Horta Jun 2015  Instalar AVAC. IGFEJ Desconhecida   
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Ponta 
Delgada - PJ 

Fev 2017 
Reparar o AVAC (há muitos 
anos inativo ou parcialmente 

inativo). 

IGFEJ 2019   

Ponta 
Delgada - 
Sede 

Fev 2017 Reparar o AVAC. IGFEJ 2019 Construtor 

Praia da 

Vitória 
Fev 2017 

Reparar o AVAC (há muitos 
anos inativo ou parcialmente 

inativo). 

DGAJ / 

Tribunal 
2019 

Orçamento 

Comarca 

Ribeira 
Grande 

Fev 2017 

Reparar o AVAC (há muitos 

anos inativo ou parcialmente 
inativo) 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

Santa Cruz 

das Flores 
Fev 2017 

Reparar o AVAC (há muitos 

anos inativo ou parcialmente 
inativo). 

DGAJ / 

Tribunal 
2019 

Orçamento 

Comarca 

São Roque do 
Pico 

Fev 2017 
Reparar o AVAC (há muitos 
anos inativo ou parcialmente 

inativo). 

DGAJ / 
Tribunal 

2019 
Orçamento 
Comarca 

 

1.2.7 Locais de Detenção 

Edifício 

Data em 

que o 
problema 

foi 
identificado 

Necessidades/Intervenção 
Entidade 

responsável 
Previsão Observações 

Angra do 
Heroísmo 

Dez 2017 Criar um núcleo de celas. IGFEJ Desconhecida 
 Prioridade de 
Nível 1 

Horta Dez 2017 
Intervir nos locais de 
detenção. 

IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 2 

Nordeste Dez 2017 Criar um núcleo de celas. IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 2 

Ponta Delgada - 
PJ 

Dez 2017 
Intervir nos locais de 
detenção. 

IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 1 

Ponta Delgada - 
Sede 

Dez 2017 Criar um núcleo de celas. IGFEJ Desconhecida 
 Prioridade de 
Nível 1 

Povoação Dez 2017 
Intervir nos locais de 
detenção. 

IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 3 

Praia da Vitória Dez 2017 
Intervir nos locais de 
detenção. 

IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 1 

Ribeira Grande Dez 2017 
Intervir nos locais de 
detenção. 

IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 1 

Santa Cruz das 
Flores 

Dez 2017 
Intervir nos locais de 
detenção. 

IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 2 

Santa Cruz da 

Graciosa 
Dez 2017 

Intervir nos locais de 

detenção. 
IGFEJ Desconhecida 

Prioridade de 

Nível 2 

São Roque do 
Pico 

Dez 2017 
Intervir nos locais de 
detenção. 

IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 2 

Velas Dez 2017 
Intervir nos locais de 
detenção. 

IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 2 

Vila do Porto Dez 2017 Criar um núcleo de celas. IGFEJ Desconhecida 
 Prioridade de 
Nível 1 

Vila Franca do 
Campo 

Dez 2017 
Intervir nos locais de 
detenção. 

IGFEJ Desconhecida 
Prioridade de 
Nível 2 

 

1.3. Manutenção (com referência aos diversos núcleos municipais 

e aos diversos aspetos que envolve 

Nesta matéria, ao longo do ano, foram efetuados os serviços 

essenciais de manutenção e conservação dos espaços e equipamentos 
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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 do Marquês 

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. 

 

1.4. Segurança, acessibilidade e salubridade 

a) Segurança  

 Existe segurança móvel aos edifícios do Tribunal em Ponta Delgada 

e Angra do Heroísmo. Satisfazendo uma necessidade já anteriormente 

sentida, registada no relatório do ano anterior, a segurança nestes 

edifícios foi reforçada durante o ano de 2018 com pórticos de segurança. 

No entanto, esta medida não contemplo o acesso ao Palácio de Justiça de 

Ponta Delgada pela entrada destinada ao DIAP. 

 Com exceção de Vila do Porto, não existem outros edifícios dom 

pórticos de segurança e em nenhum existem sistemas de videovigilância 

operacionais. 

 Em termos de segurança fixa, para além do edifício de Vila Franca 

do Campo que já tinha sistema anti-intrusão ativo, existe agora o mesmo 

sistema no edifício da sede do Tribunal em Ponta Delgada e, para 2019, 

prevê-se alargar este sistema a outros edifícios, conforme quadro 

apresentado supra. Não existem sistemas de videovigilância operacionais, 

nem pórticos de segurança, exceto em Vila do Porto. 
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 Em matéria de equipamentos de segurança, manteve-se em vigor o 

contrato celebrado entre a e uma empresa privada os serviços de 

manutenção preventiva que, para além de proceder à revisão e 

substituição dos extintores existentes nos edifícios do Tribunal, procedeu 

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. Apesar de alguns atrasos no cumprimento daquele contrato, é 

possível perspetivar-se, agora, a realização de algumas intervenções 

corretivas, consubstanciadas no quadro já referido. Nesta matéria, o 

IGFEJ assumiu a colocação destes sistemas nos edifícios de Angra do 

Heroísmo, Horta e Palácio de justiça de Ponta Delgada. 

 

b) Acessibilidade  

 Em relação às acessibilidades, mantém-se toda a situação vertida 

no relatório do ano anterior. Isto é, o acesso aos pisos superiores dos 

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

Velas e Praia da Vitória, apenas se processa 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.  

 Relativamente às melhorias no atendimento para os utentes da 

justiça, preconizadas para o ano de 2018, no âmbito do projeto Tribunal 

+, promovido pelo Governo, embora estivesse previsto para esse ano a a 

instalação do modelo base do serviço, composto por quiosque digital, 

gestão de atendimento, diretório de diligências e Balcão + no Palácio de 

Justiça de Ponta Delgada, tal não se chegou a concretizar. Prevê-se 

agora, para o ano de 2019, a implementação do modelo do Balcão + nos 

edifícios do Palácio do Marquês da Praia e Monforte e Palácio de Justiça, 

ambos em Ponta Delgada e do Palácio de Justiça de Angra do Heroísmo. 
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c) Estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida 

Depois de se ter procedido ao levantamento dos lugares para 

estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida e de o Tribunal 

ter solicitado às Câmaras Municipais para criarem tais lugares na via 

pública, dado que o Tribunal não dispõe de parques de estacionamento 

para o público, 4 câmaras responderam ao solicitado: Ribeira Grande, 

Santa Cruz das Flores, Santa Cruz da Graciosa e Velas. Continuam a 

faltar estes géneros de lugares na Horta, Nordeste e São Roque do Pico. 

 

d) Salubridade  

 De um modo geral, os edifícios são arejados e com bastante luz 

natural. 

 Em relação às instalações sanitárias têm-se vindo a corrigir as 

situações mais problemáticas, com recurso ao orçamento da comarca 

mas, particularmente nos edifícios do tribunal em Ponta Delgada, no 

edificado mais antigo do palácio de justiça, Angra do Heroísmo, Horta, 

Praia da Vitória, São Roque do Pico e Velas, a melhor solução continua a 

passar por uma intervenção mais profunda a levar a cabo pelo IGFEJ, tal 

como já se referia no relatório do ano de 2017 e que ainda não ocorreu. 

 

2. Equipamentos 

Em 2018 a DGAJ forneceu 43 novos computadores de secretária, 

para suprir as faltas destes equipamentos nas secretarias, face ao 

aumento do quadro efetivo de oficiais de justiça em funções e para 

substituir os equipamentos mais obsoletos. Aguarda-se ainda que, no 

decurso do ano de 2019, venham a ser substituídos a maioria destes 

equipamentos. Aguarda-se igualmente o reforço do parque de 

multifuncionais existentes nos diversos serviços da secretaria, estando 

estas situações dependentes de procedimentos da DGAJ. 

No mesmo ano, a DGAJ forneceu ainda 4 digitalizadores de alto 

rendimento, que foram dotar os serviços das unidades centrais e 10 
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monitores LCD que se destinam às salas de audiências do Tribunal com 

maior utilização.  

Já quanto aos equipamentos que cabe ao IGFEJ dotar os serviços 

do tribunal, os pedidos que foram efetuados no decurso do ano de 2017, 

relativos ao fornecimento de 4 novos equipamentos de videoconferência, 

a substituição de 3 outros mais antigos e o reforço de 48 novos 

equipamentos telefónicos, mantém-se pendentes, nada tendo sido 

fornecido ao tribunal no ano de 2018, quanto a tais solicitações. 


