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Tribunais dos Açores 
avaliados com nota positiva

Um inquérito promovido pelo 
Tribunal Judicial da Comarca 
dos Açores deu nota positiva na 
avaliação às instalações, aten-
dimento e avaliação global.  

86 por cento dos inquiridos 
apresentou uma opinião global 
favorável (satisfeito ou muito 
satisfeito) sobre o Tribunal.  

O inquérito destaca como as-
petos muito positivos a simpa-
tia dos magistrados e funcio-
nários (61 por cento das pessoas 
respondeu estar muito satisfei-
ta) durante a realização de atos 
processuais, como uma au-
diência de julgamento, inqui-
rição ou outra diligência. 

Na avaliação dos atos pro-
cessuais, o principal motivo de 

Inquérito aponta para uma avaliação global positiva dos tribunais nos Açores

to insatisfeito e insatisfeito. Re-
lativamente à avaliação no aten-
dimento na secretaria foi apre-
sentada uma nota de muito 
satisfeito para a disponibilida-
de presencial dos funcionários, 
empenho em satisfazer as suas 
necessidades, confiança na in-
formação fornecida pelos fun-
cionários e clareza das infor-
mações prestadas.  

Sobre as instalações do tribu-
nal em Ponta Delgada, os dados 
do inquérito apontam para mui-
tas queixas sobre o conforto do 
mobiliário, com 48 por cento das 
pessoas a declararem-se muito 
insatisfeitas ou insatisfeitas.  

A temperatura no interior do 
tribunal também motivou um 
forte descontentamento, com 
33 por cento dos inquiridos a 

responder estar muito insatis-
feito ou insatisfeito. 

O modelo de inquérito foi ela-
borado pelo Conselho de Ges-
tão e realizado nos dias 16 e 17 
de abril, em todos os juízos e 
serviços do tribunal, contando 
com a colaboração dos oficiais 
de justiça nomeados para efe-
tuar o inquérito. 

O procedimento de inquéri-
to foi entregue a todos os cida-
dãos que entraram nas instala-
ções dos diversos tribunais.  
Foram recolhidas 251 respos-
tas junto de arguidos, assisten-
tes, testemunhas, advogados, 
executados, solicitadores e ele-
mentos de órgãos de polícia cri-
minal.   
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insatisfação está relacionado 
com o tempo de espera. 24 por 
cento dos inquiridos revela-
ram estar muito insatisfeitos 
ou insatisfeitos com o tempo 
de espera nos tribunais nos 
Açores. 

Ao nível das instalações, o 
destaque vai para a grande sa-
tisfação relativamente à lim-
peza dos tribunais, com 57 por 

cento das pessoas a atribuir 
uma avaliação de “muito sa-
tisfeito”.  

Os pontos negativos da ava-
liação às instalações foram a 
acessibilidade, que gerou 24 por 
cento de respostas negativas, 
enquanto o conforto do mobi-
liário também mereceu uma 
nota negativa, motivando 29 
por cento de respostas de mui-

Inquérito realizado pelo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores a visitantes regista uma 
avaliação global positiva. Mas há críticas sobre a temperatura, conforto e tempo de espera
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