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O Ministério da Justiça apre-
sentou um plano de investi-
mento de 7,7 milhões de euros 
para os Açores, ao longo dos 
próximos dez anos.  

As propostas foram apre-
sentadas no Plano Estratégi-
co Plurianual de Requalifi-
cação e Modernização da 
Rede de Tribunais, aponta 
uma verba de 2,2 milhões 
para a construção de um novo 
edifício em Ponta Delgada e 
5,5 milhões de euros para re-
modelações.  

O plano de investimento 
prevê um investimento de 2,7 
milhões de euros para obras de 
remodelação e beneficiação a 
efetuar até 2022, sendo que o 
grosso do investimento foi ca-
lendarizado para os anos de 
2023 a 2028.  

A obra para a construção de 
um novo edifício, na cidade ju-
diciária de Ponta Delgada, está 
prevista ser realizada entre 
2024 e 2025, através de um in-
vestimento de 2,2 milhões de 
euros. 

O novo edifício vai receber o 
Tribunal Administrativo e Fis-
cal, que está atualmente no 
edifício que alberga o Tribunal 
de Família e Menores e o Tri-
bunal de Trabalho.  

Também vai ser colocado no 
novo edifício a Instância Lo-
cal Cível de Ponta Delgada, 
que conta atualmente com 
três juízos. 

Será ainda transferido para 
o novo edifício o espólio e ar-
quivo do Tribunal de Ponta 
Delgada.  O Ministério da Jus-

Grande parte do investimento 
está direcionado para obras de 
manutenção dos tribunais  
na comarca dos Açores

tiça revela que, “caso se veri-
fique haver ainda espaço dis-
ponível, poderá também ser 
instalado no novo edifício os 
serviços do Instituto de Regis-
tos e Notários, que estão atual-
mente em instalações arren-
dadas”. 

A construção de um novo 
edifício em Ponta Delgada po-
derá ser a solução para os pro-
blemas com a falta de espaço 
na atual cidade judiciária.  

O relatório do Ministério da 
Justiça  aponta alguns cons-
trangimentos no Palácio de 
Justiça de Ponta Delgada, “tais 
como a falta de salas de au-
diências, os gabinetes estão no 
limite para instalação dos ma-
gistrados, não há gabinetes 
para inspeções ou outras ne-

funcionais ou construtivos 
mais expressivos, que carecem 
de resolução, destacando-se as 
questões de climatização, aces-
sibilidades, segurança e locais 
de detenção de primeira prio-
ridade”. 

O Ministério da Justiça pre-
tende apostar numa política de 
investimento na manutenção 
dos edifícios para garantir uma 
maior durabilidade, conforto 
e segurança. 

“Em virtude do forte desin-
vestimento 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 sus-
tentável, devendo os orga-
nismos com competência na 
matéria, não só identificar 
mecanismos e instrumentos 
que lhes permitam dispor de 
informação atualizada, como 
prever, nos respetivos orça-
mentos anuais, verbas para 
este fim, por forma a garan-
tir a disponibilidade opera-
cional constante e equilibra-
da dos edifícios e dos 
equipamentos, e aumentar a 
sua vida útil”, assinala a pro-
posta apresentada pelo Mi-
nistério da Justiça.   

Ministério da 
Justiça prevê 
investir 7,7 ME 
nos Açores

Ministério paga renda de 28.450 euros/mês em Vila Franca
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Plano estratégico plurianual de requalificação e modernização da rede 
de tribunais prevê um investimento nos Açores de 7,7 milhões de euros, 
entre 2018 e 2028. Será construído um novo tribunal em Ponta Delgada
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Sem proposta 
para a renda  
em Vila Franca 

O edifício onde funciona o Tribu-
nal de Vila Franca do Campo é 
arrendado pelo Ministério da 
Justiça, que paga uma renda 
mensal 28.450 euros durante 15 
anos. 
O contrato de arrendamento do 
edifício de quatro pisos foi assi-
nado em julho de 2010, sendo 
que o final deste contrato termi-
na em 2025, durante o período 
analisado pelo Plano Estratégi-
co Plurianual de Requalificação 
e Modernização da Rede de Tri-
bunais, apresentado pelo Minis-
tério da Justiça. 
O documento com 340 páginas 
não refere nada sobre a exis-
tência deste contrato ou apre-
senta uma solução para garan-
tir o funcionamento do tribunal 
em Vila Franca, após 2025.   

cessidades, as áreas de secção 
são reduzidas e falta área para 
arquivo e espólio”.  

A existência destas limita-
ções provoca uma “ocupação 
intensiva do edifício” e provo-
ca problemas na gestão do es-
paço, havendo “gabinetes de 
magistrados em locais de aces-
so público”. 

A única solução para este 
problema será com a constru-
ção de um novo edifício, sen-
do que a obra está prevista co-
meçar apenas em 2024. 

 
Obras urgentes 
O Ministério Justiça refere que 
na Comarca dos Açores “estão 
referenciados os edifícios onde 
se encontram identificados e 
subsistem constrangimentos 
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Ministra espera 
acordo de todos  
os partidos 

Plano prevê investir 275 milhões
O Governo prevê investir qua-
se 275 milhões de euros na 
próxima década na constru-
ção e requalificação de tribu-
nais, sendo o valor mais alto 
(44 milhões de euros) dedica-
do à transferência dos tribu-
nais situados no Campus de 
Justiça, em Lisboa. 

Num relatório elaborado pelo 
Ministério da Justiça, e a que 
Agência Lusa teve acesso, é fei-

ta a caracterização do edifica-
do da primeira instância e apre-
sentado um pacote financeiro 
para 10 anos, que, entre outros, 
contempla investimento nos 
tribunais da comarca do Porto 
(14,8 ME), Coimbra (18,5 ME) 
e Lisboa (44,1 ME), mais as 
obras de requalificação do Pa-
lácio de Justiça de Lisboa (28 
ME). 

O Plano Estratégico Pluria-

nual de Requalificação e 
Modernização da Rede de 
Tribunais, um documento 
com quase 400 páginas, faz 
a caracterização dos edifí-
cios judiciários e propõe a 
intervenção ao nível das in-
fraestruturas dos tribunais 
de primeira instância, - ju-
risdição comum e adminis-
trativa e fiscal - para a pró-
xima década.   LUSA

Previstas obras nas celas do tribunal da Povoação

Criado espaço para detenção de jovens 

A ministra da Justiça espera 
que o plano de requalificação 
e modernização da rede de tri-
bunais, que prevê um investi-
mento de quase 275 milhões de 
euros na próxima década, pos-
sa merecer o acordo de todos os 
partidos. 

“É uma proposta nossa que, 
obviamente, gostaríamos que 
tivesse o acordo e o consenso 
dos outros partidos. A nossa 
vontade é essa, que os partidos 
com assento parlamentar este-
jam de acordo ou apresentem 
propostas alternativas que pos-
sam ser avaliadas no quadro da-
quele documento”, disse hoje 
Francisca Van Dunem. 

Em declarações aos jornalis-
tas, na Figueira da Foz, à mar-
gem do encerramento do En-
contro Anual de Avaliação da 
Atividade das Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens, a mi-
nistra da Justiça frisou que o 
Plano Estratégico Plurianual de 
Requalificação e Modernização 
da Rede de Tribunais é uma pro-
posta, um “documento aberto”, 
que está em discussão pública e 
sujeito a contributos. 

“Assim que tivermos reunido 
informação e os contributos 
que nos forem fornecidos, par-
tiremos então para um docu-
mento final”, asseverou a go-
vernante.  

Questionada pela Lusa sobre 
se a proposta de investimento 
com o horizonte de uma década 
implica um acordo prévio, no-
meadamente com o PSD, a mi-
nistra respondeu que o Gover-
no tem de “planear o futuro” e que 
há situações, como a dos edifícios 
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arrendados no Campus da Justi-
ça, em Lisboa, cujos contratos ter-
minam daqui por poucos anos. 

“Seria total irresponsabilida-
de da parte do ministério da 
Justiça ficar a aguardar a pró-
xima legislatura ou outra, para 
entregar nas mãos de quem 
chegasse um problema que nós 
já conhecíamos”, argumentou. 

Sobre a situação específica do 
Campus da Justiça, Francisca 
Van Dunem disse que o Gover-
no tem de ter uma solução, por-
quanto aqueles edifícios “são 
espaços arrendados”. 

“Não sabemos como estará o 
mercado nessa altura [do final 
do contrato], não sabemos que 
condições teremos ou não para 
renegociar aquele contrato e 
portanto não poderemos deixar 
que um próximo Governo che-
gue e de repente se encontre 
sem nenhuma preparação. Pode 
fazer uma opção diferente, ob-
viamente que um Governo que 
chegar é livre de fazer opção, 
porque isso é da competência do 
Governo”, afirmou a ministra. 

Francisca Van Dunem frisou 
que o “valor elevado” que o Esta-
do paga hoje de rendas de ins-
talações - que ronda os 13 mi-
lhões de euros por ano, para cerca 
de quatro dezenas e meia de imó-
veis utilizados para tribunais - 
pesa na decisão de avançar para 
a construção de novos edifícios. 

“Mas sobretudo as rendas 
acabam por surgir num am-
biente de grande dispersão de 
espaços e a nossa lógica é uma 
lógica de alguma concentração 
de espaços e de espaços pró-
prios”, alegou.    LUSA

Francisca Van Dunem aguarda consenso alargado para este projeto

Tribunal Administrativo 
e Fiscal muda de espaço
O Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Ponta Delgada deverá 
mudar de instalações, até ao fi-
nal deste ano.  A decisão da mu-
dança já foi comunicada pelo 
juiz presidente do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Ponta 
Delgada, sendo que os juízes co-
locados neste tribunal, vão dei-
xar o edifício do Palácio do Mar-
quês da Praia e Monforte e 
passam a trabalhar na rua do Al-
jube, onde já funcionou o Tri-

bunal de Família e Menores e 
a sede da Arrisca. A mudança de 
instalações vai aumentar a dis-
ponibilidade de espaço e a ges-
tão das salas de audiência no Pa-
lácio do Marquês da Praia e 
Monforte. Neste local funciona 
atualmente o Tribunal de Fa-
mília e Menores e o Tribunal de 
Trabalho, além da coordenação 
do Ministério Público e juiz pre-
sidente do Tribunal da Comar-
ca dos Açores.   LPS
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Tribunal Administrativo e Fiscal 
vai mudar de instalações
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