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Agilização de processos, ser-
viços em ordem, a funcionar 
bem e com magistrados so-
lidários e satisfeitos. Foram 
estas algumas das notas posi-
tivas que a Procuradora Geral 
da República (PGR), Joana 
Marques Vidal, levou da vi-
sita de trabalho que realizou 
quinta-feira, dia 18 de maio, à 
Comarca de Castelo Branco, 
inserida num conjunto de 
visitas, essencialmente aos 
serviços descentralizados do 
Ministério Público (MP), 
para ouvir os magistrados, 
identifi car possíveis defi ci-
ências e formas de melhorar 
os procedimentos, ouvindo 
o essencial sobre o funciona-
mento destes serviço.
“O MP na Comarca de Cas-
telo Branco tem agilizado os 
processos. Do que vi e ouvi, 
os serviços do MP, mas tam-
bém os demais funcionários 
da Justiça, estão em ordem, 
a trabalhar muito bem, os 
magistrados têm capacidade 
de trabalho e solidariedade 
entre eles, entusiasmo e em-
penhamento, que é o que a 
PGR entende ser bom para 
um bom funcionamento des-
tas estruturas”, confirmou 
Joana Marques Vidal no fi nal 
da visita aos jornalistas. Estes 
resultados, que classifica 
como serem de “excelência 
e exemplares”, também se 
devem “à capacidade de or-
ganização do procurador ad-
junto coordenador do MP da 
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Castelo Branco tem 
serviço exemplar
JUSTIÇA A Procuradora gostou da organização dos serviços, onde existe 
difi culdade na resposta aos casos de saúde mental, transversal ao país. 

Comarca de Castelo Branco 
(Jorge Ramos), bem como ao 
procurador geral distrital de 
Coimbra (Euclides Dâmaso 
Simões), que tutela o MP de 
Castelo Branco”. 
Joana Marques Vidal reco-
nhece que a interioridade 
pode trazer distinções em 
termos de matéria proces-
sual, mas, por outro lado, há 
matérias transversais a todas 
as classes da sociedade e, 
consequentemente, a todas 
as comarcas, como é o caso 
da violência doméstica. “Há, 
neste sentido, um esforço do 
MP, na sua auto organização, 
para dar melhores resposta, 
mas também em articulação 
com as ONG (Organiza-
ções Não Governamentais) e 
IPSS (Instituições Particula-
res de Solidariedade Social), 
na tentativa de aquisição de 
prova mais imediata, para 
que nos julgamentos haja 
um maior vencimento das 
condenações dos arguidos, 

nos casos em que haja prova 
para isso”, refere. 
Contrariamente a outras 
comarcas que tem visita-
do, em Castelo Branco a 
PGR teve “a grata surpresa 
de que, segundo o que foi 
transmitido, os quadros hu-
manos são sufi cientes para 
o volume de trabalho que 
existe, o trabalho está em 
dia e há uma capacidade de 
trabalho e solidariedade que 
é gratificante para todos”. 
Contrastando ainda com 
queixas que é hábito ouvir, 
“ouvi aqui dizer a magistra-
dos que são felizes e isso 
contraria a regra, as graves 
defi ciências de quadros que 
o MP tem e as queixas que 
geralmente se ouvem”. Mas 
também há pontos fracos, 
nomeadamente “a sinaliza-
ção da falta da capacidade de 
resposta por parte da saúde 
nos casos de saúde mental, 
mas esta é também uma falha 
transversal a todo o país”, 

mas Joana Marques Vidal 
acredita que, em conjunto, 
num trabalho com todas as 
entidades, “se pode melhorar 
esta lacuna”. Concorda ainda 
que “toda esta agilidade apro-
xima o cidadão do Tribunal, 
da Justiça, sobretudo do MP, 
também pela capacidade de 
abertura dos magistrados 
para as necessidades dos ci-
dadãos e toda a organização 
do trabalho. Isso é muito 
positivo e cria um senti-
mento de segurança para a 
população”.
João Ramos sublinha que 
“os julgamentos estão a ser 
marcados a menos de um 
mês e isso é muito positivo. 
Podemos dizer que  Justiça 
em Castelo Branco está bem 
e recomenda-se”.  Ao longo 
dia, a PGR reuniu com os 
magistrados do Ministério 
Público das áreas criminal, 
cível, laboral e família e me-
nores, bem como da jurisdi-
ção administrativa e fi scal. 

Um projeto de simplifi-
cação administrativa, que 
passa por um novo modelo 
de atendimento e acolhi-
mento, simplificação de 
fluxos de informação nas 
secretarias e ferramentas 
de suporte à gestão vai ser 
implementado na Comarca 
de Castelo Branco até ao 
final do ano. Trata-se do 
Programa Justiça Mais Pró-
xima,  que será traduzido, 
em termos práticos num 
Balcão+, apetrechado com 
uma série de equipamentos 
que permitem um melhor 
atendimento ao utente dos 
diversos serviços da Justiça. 
Na prática, o Tribunal ganha 
maior efi ciência dos recur-
sos e maior celeridade nos 
procedimentos, enquanto o 
cidadão terá menos tempos 
de espera, menos deslo-
cações e mais espaços de 
atendimento e espera mo-
dernos e confortáveis. Este 
Balcão+, que permite um 
atendimento centralizado, 
deverá fi car logo na entrada 
do edifício, para evitar que o 
cidadão continue a circular 
pelo Tribunal à procura 
dos serviços que pretende, 
podendo resolver a maioria 
das questões logo nesse 
espaço. 
Estas medidas, “inserem-se 
na modernização dos servi-
ços do Estado, no sentido 
de agilizar os serviços públi-
cos”, explica o juiz presiden-
te da Comarca. José Avelino 
Gonçalves esclarece, contu-
do, que “a estrutura  instalar 
será diferente consoante a 
dimensão dos tribunais”. 
De acordo com o projeto, o 
edifício principal de Castelo 
Branco e o da Covilhã terão 
um serviço completo, ou 
seja, o Balcão +, um Sistema 
de Gestão de Atendimento, 
um Quiosque Digital e dois 
LCD, um de chamada de 
vez e outro com o diretório 
de diligências. No Fundão 

Os órgãos de gestão da 
Comarca de Castelo Bran-
co viram a sua comissão 
de serviço renovada por 
mais três anos. E como em 
equipas que vencem não 
se mexe, todos os elemen-
tos se mantiveram. O juiz 
presidente, José Avelino 
Gonçalves, reconhece que 
depois de dois anos algo 
atribulados, com as obras 
no Tribunal de Castelo 

COMARCA MODERNIZA-SE 

Tribunal+ chega
até ao fi nal do ano

será instalado o Balcão +, 
o Sistema de Gestão de 
Atendimento, o dispensa-
dor de senhas e um LCD de 
chamada de vez, enquanto 
nas demais instâncias (Ser-
tã, Idanha-a�Nova, Oleiros, 
Sertã), fi cará o Balcão + e o 
Sistema de Gestão de Aten-
dimento. Em Penamacor, 
“se for instalado no edifício 
os serviços da Segurança 
Social também se agilizam 
procedimentos”. 
Em qualquer dos casos, o 
objetivo será sempre “per-
mitir às pessoas um acesso 
mais fácil aos serviços e 
isso tem muito a ver com 
o atendimento”, além de 
se dar “um ar mais jovem e 
moderno ao Tribunal, aligei-
rando a imagem da Justiça, 
no sentido de a tornar ainda 
mais próxima do cidadão”. 
Se bem que, atualmente, 
“os seguranças já agilizam 
um pouco, mas depois será 
ainda mais efi ciente o aten-
dimento”.
Para que se passe do papel 
aos atos, serão necessárias 
pequenas obras de adapta-
ção na entrada do Tribunal, 
mas está tudo a ser concer-
tado com a tutela, através 
de reuniões com a Direção 
Geral da Administração 
da Justiça e o Instituto de 
Gestão Financeira e Equipa-
mentos da Justiça. “As inter-
venções deverão ser feitas 
depois das férias judiciais”, 
reitera o juiz presidente da 
Comarca.
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Comissão de serviço renovada 
Branco e as dificuldades 
iniciais com o Citius, “as 
coisas começaram a correr 
bem, podendo os serviços 
benefi ciar mais e, fi cando 
a mesma equipa, poder 
terminar projetos que ainda 
estavam em curso e o que 
ainda há a fazer”.
Uma das preocupações 
parece estar ultrapassada, 
que se prende com a coloca-
ção de um juiz em Oleiros 

e Sertã. “Há alguns anos 
estiveram agregados, mas 
conseguimos que se man-
tivesse um juiz também em 
Oleiros”, tal como se man-
tém “a juiz de Instrução Cri-
minal auxiliar à Comarca, 
pela qualidade do serviço 
prestado, o que também li-
berta os outros magistrados 
de impedimentos, além de 
que, sendo ela a concentrar 
essa pasta as decisões são 

mais uniformes”.  
E mesmo não havendo sis-
temas prefeitos, a Comarca 
de Castelo Branco, “tem 
um bom quadro de fun-
cionários, de magistrados 
e tem conseguido juízes 
da bolsa, como no caso do 
julgamento da A23, para 
evitar adiamento de outras 
diligências”. Falta agora “a 
disponibilização da Casa 
de Função do Tribunal da 

Covilhã, para resolver o 
problema daquele Tribunal 
de Trabalho”. Nota positiva 
vai ainda para a celeridade. 
“Os julgamentos estão a 
ser marcados a um mês, 
o que é muito positivo e, 
mesmo nos casos pontuais, 
há juízes auxiliares que têm 
ajudado a resolver esses 
pendentes. As marcações 
têm sido céleres. Neste mo-
mento, há mais processos 

julgados do que entradas 
de novos processos”, reitera 
José Avelino Gonçalves. 
A imagem da Justiça, re-
conhece o magistrado, já 
mudou muito, mas “ainda 
há coisas a fazer, pelo que 
também é objetivo o Tri-
bunal aceitar estágios de 
alunos que possam ajudar 
nesse sentido, ajudando 
a aproximar ainda mais a 
justiça dos cidadãos”.  

Joana Marques Vidal saiu muito agradada de Castelo Branco

José Avelino Gonçalves


