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Notas prévias 

 

1. O presente Plano de Comunicação incorpora a densificação operada pela 

publicação da Lei de Organização do Sistema Judiciário (Lei n.º 62/2013, de 

26 de agosto). 

2. Escusado será dizer que o presente Plano de Comunicação se sujeita à 

Constituição e demais Leis da República, subordinação esta a que, por 

espúria, apenas se faz referência ao longo do Plano, quando a colisão 

normativa se afigura mais provável. Quer isto dizer que, o Plano de 

Comunicação não tem a virtualidade de criar órgãos, não tem receitas 

próprias, não concede nem retira direitos aos cidadãos e não altera as leis 

processuais. 

3. A informação de que atualmente dispomos é a de que a criação de uma 

plataforma informática, e a identidade visual será tratada centralmente, pelo 

que não é abordada no presente Plano. 
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4. Não podemos, no entanto, deixar de expressar que a opção por apontamentos 

em cinzento se deveu à cor do granito, tão característico do Distrito da 

Guarda. 

 

No essencial, o Plano de Comunicação é, também ele, afinal, uma forma de 

comunicar, de um modo integrado, num documento único, e aos diversos públicos: 

1. Os motivos da sua implementação; 

2. As responsabilidades; 

3. As boas práticas no relacionamento com os diversos públicos; 

4. As atividades a desenvolver na Comarca (ao abrigo dessas mesmas 

competências e verificado o necessário cabimento orçamental); 

5. A forma de monitorização. 

 

Este Plano não se refere nem aborda a matéria da gestão da informação, 

atualmente regulada pela Portaria nº 368/2013, de 24 de Dezembro - aprova o 

Regulamento de Conservação Arquivística dos Tribunais Judiciais e dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais. Em breves palavras tal implicará o recrutamento de pessoal 

especializado (Técnico Superior de Biblioteca, Arquivo e Documentação), sendo uma 

matéria que terá de constar de regulamento específico. 

De modo genérico, as competências necessárias para a execução do previsto no 

presente Plano residem no Juiz Presidente, designadamente as de representação (alínea 

a) do nº 2 do art. 94º da Lei 62/2013), transparência (alínea d) da mesma norma), 

qualidade (alínea g) do mesmo nº 2), avaliação da qualidade do serviço de justiça 

(alínea b) do nº 4 do mesmo art. 94º), simplificação e agilização processual (alínea d) do 

mesmo nº 4). Mais especificamente, o Plano de Comunicação reconduz-se às 

competências em, matéria administrativa do Juiz Presidente, designadamente à de 

participar na conceção e execução das medidas de organização (alínea c) do nº 6 do 

artigo 94º da Lei de Organização do Sistema Judiciário). 

Nota fundamental a reter: é que o modo como se entende o desempenho de 

funções de Juiz Presidente obriga à consensualização e ao diálogo.  

Em especial, o Plano, nas suas diversas vertentes foi e será, continuamente 

debatido, no seio do Conselho de Gestão, e do Conselho Consultivo, e apreciará os 

contributos dos operadores judiciários, e outros cidadãos que os pretendam manifestar. 
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Afinal, o que se pretende é a procura contínua de soluções criativas, que 

envolvam os diversos públicos internos e externos. 

   

I. ENQUADRAMENTO DO PLANO 

 

Ao Tribunal Judicial da Comarca da Guarda incumbe administrar a justiça, em 

nome do povo, na sua área de jurisdição e competência. 

No âmbito da sua atuação, o Tribunal Judicial da Comarca da Guarda visa 

prosseguir a aplicação de uma justiça de qualidade, centrada no cidadão e na promoção 

da paz social, num enquadramento de exigência de desenvolvimento e progresso 

económico, social e cultural. 

Os oito valores fundamentais do serviço público mais frequentemente apontados 

nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 

são: Imparcialidade; Legalidade; Integridade; Eficiência; Transparência; 

Responsabilidade; Igualdade; Justiça. 

São princípios éticos da administração pública (Portuguesa): o Princípio da 

Legalidade, o Princípio da Justiça e Imparcialidade, o Princípio da Igualdade, o 

Princípio da Proporcionalidade, o Princípio da Colaboração e Boa Fé, o Princípio da 

Informação e Qualidade, o Princípio da Lealdade, o Princípio da Integridade, o 

Princípio da Competência e Responsabilidade1. 

Integram o Compromisso Ético dos Juízes Portugueses – Princípios para a 

Qualidade e Responsabilidade, entre outros, a Independência, a Imparcialidade, a 

Integridade, a Humanismo, a Diligência, e a Reserva2. 

O respeito pela dignidade da Pessoa Humana, através do reconhecimento do 

caráter único de cada indivíduo que procura os seus serviços, é a pedra basilar da 

atividade desenvolvida pelo Tribunal Judicial da Comarca da Guarda. Valores como o 

espírito de colaboração, cortesia profissional e ética profissional orientam o dia-a-dia de 

todos os seus profissionais. 

                                                 
1 Princípios éticos da Administração Pública (DGAEP), disponível em 
http://www.dgap.gov.pt/index.cfm?OBJID=bd3a4a45-982b-433c-aefa-bd311ee64f28 
2 COMPROMISSO ÉTICO DOS JUÍZES PORTUGUESES - PRINCÍPIOS PARA A QUALIDADE E 
RESPONSABILIDADE, disponível em  http://www.asjp.pt/wp-content/uploads/2010/04/1-
Vers%C3%A3o-em-portugu%C3%AAs-COMPROMISSO-%C3%89TICO-DOS-JU%C3%8DZES-
PORTUGUESES.pdf 
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Acontece que se «os Tribunais são órgãos de soberania com competência para 

administrar a justiça em nome do povo» (art.º 202º da Constituição da República 

Portuguesa), nunca como até agora o povo desconfiou tanto dos seus juízesi. 

Mobilizar os cidadãos para a Justiça, promover a partilha de informações entre 

os diversos públicos internos (magistrados e funcionários) e externos (cidadãos; 

comunidades; associações formais e informais da sociedade civil; advogados outros 

profissionais forenses; media) e possibilitar a participação de todos e de cada um no 

processo organizacional, sem perda de coesão institucional são desafios e condições de 

legitimidade de um poder jurisdicional democrático. 

Neste contexto, o Plano de Comunicação emerge como estratégia promotora e 

catalisadora dos fluxos de informação, no reconhecimento de que o sucesso da 

democratização da justiça depende da adesão e do compromisso dos diversos 

públicos. 

 

II. OBJETIVOS E ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PLANO 

 

Na densificação de uma justiça democrática surgem como objetivos do Plano de 

Comunicação do Tribunal Judicial da Comarca da Guarda:  

a) O interesse público da partilha de informação entre os diversos públicos; 

b) A coesão dos públicos internos; 

c) A credibilidade das mensagens; 

d) O respeito pelos direitos dos cidadãos; 

e) A transparência adequada face aos media; 

f) A promoção do sentimento pessoal e comunitário de pertença à Justiça; 

g) A qualidade e sustentabilidade do Plano. 

 

Os desígnios do Plano de Comunicação convocam as seguintes áreas de 

intervenção:  

a) Partilha de conhecimento entre os diversos públicos, internos e externos;  

b) Unidade institucional; 

c) Imagem da instituição;  

d) Relação com os cidadãos;  

e) Relação com os media; 

f) Relação com a comunidade; 
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g) Profissionalismo. 

 

III. IDENTIFICAÇÃO E GRADUAÇÃO DOS RISCOS 

 

Associados à consecução dos objetivos organizacionais, encontram-se os 

seguintes riscos: 

a) Quebra do interesse público, face à multiplicidade e heterogeneidade dos 

públicos; 

b) Quebra de coesão institucional, perante a complexidade da organização e 

diversidade dos seus membros; 

c) Perda de credibilidade, face à divergência de mensagens; 

d) Desrespeito pelos direitos dos cidadãos, pela não consideração dos seus 

direitos e interesse; 

e) Falta de transparência, pela desvalorização do processo mediático;   

f) Afastamento relativamente à comunidade, que não se reconhece na Justiça 

realizada; 

g) Quebra de qualidade e sustentabilidade, pela utilização de processos 

comunicacionais desajustados aos resultados pretendidos e aos custos. 

 

Articulando os objetivos, as áreas de intervenção e os riscos identificados, 

obtém-se o seguinte quadro descritivo do Plano de Comunicação Democrático: 

 

OBJETIVOS ÁREAS DE INTERVENÇÃO RISCOS 

Interesse público partilha de conhecimento 

entre os diversos públicos 

quebra interesse público 

Coesão institucional unidade institucional quebra de coesão 

institucional 

Transparência relação com os media falta de transparência 

Respeito pelos cidadãos 

outros utentes 

relação com os cidadãos desrespeito pelos cidadãos 

e outros utentes 

Promoção do sentimento 

de pertença 

relação com a comunidade afastamento face à 

comunidade 

Qualidade e Profissionalismo falta de qualidade e custos 
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sustentabilidade excessivos 

 

Ora, a Gestão do Risco permite prevenir os factos com potencial danoso na 

Organização, através de uma metodologia assente em fases e etapas iterativas. 

A identificação de riscos tem como objetivo conhecer a exposição de uma 

entidade ao elemento da incerteza. Na fase de identificação e definição do risco 

procede-se ao reconhecimento e à classificação de factos cuja probabilidade de 

ocorrência e respetiva gravidade de consequências configurem riscos de gestão. 

Identificados os riscos, cabe determinar quais as medidas a pôr em prática para 

que o risco não venha a ocorrer ou seja minimizado no caso de ser impossível evitá-lo. 

Cada risco deve ser avaliado e estimado numa Matriz com base nos princípios 

enunciados para a sua graduação. 

In casu, adotou-se a seguinte matriz3: 

 

Medidas 

Graus 

Aceitar 

Prevenir 

Transferir 

Prevenir 

Evitar 

Transferir 

Gravidade 

Probabilidade 

Baixa Média Alta 

Alta Moderado Elevado Elevado 

Média Fraco Moderado Elevado 

Baixa Fraco Fraco Moderado 

 

 

Graduando os riscos supra identificados de acordo com a seguinte Escala de 

Risco: a Probabilidade da Ocorrência (PO), e Gravidade da Consequência (GC): 1 – 

Baixa; 2 – Média; 3 – Alta, sendo a Graduação do Risco (GR): 1 – Fraco; 2 – 

Moderado; 3 – Elevado, a que foram atribuídas, respetivamente, a cor verde, amarela e 

vermelha, obtém-se o seguinte quadro: 

                                                 
3 Tributária do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de corrupção e infrações 
conexas) da Direção Geral do Tribunal de Contas, disponível em http://www.tcontas.pt/pt/plano_risco. 
A matéria da gestão de riscos apreciada com maior detalhe no «Plano de Gestão de Riscos (incluindo 
riscos de corrupção e infrações conexas) no Tribunal do Trabalho de Viseu» (não publicado), elaborado e 
apresentado pela signatária, no âmbito do I Curso de Especialização em Gestão e Organização da Justiça 
do CES/FEUC. 
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Identificação do risco 

 

 

PO 

 

GC 

 

GR 

Risco de quebra interesse público 2 3 3 

Risco de quebra coesão institucional 1 3 2 

Risco de perda de credibilidade 1 3 2 

Risco de desrespeito pelos cidadãos 2 3 3 

Risco de falta de transparência 2 3 3 

Risco de afastamento da Comunidade 2 3 3 

Risco de falta de qualidade 2 2 2 

 

 

Indicados os objetivos e áreas de intervenção do Plano e identificados e 

graduados os riscos que lhes estão associados compete agora discriminar as medidas 

concretas a adotar identificando os responsáveis pela sua implementação. 

 

IV. MEDIDAS A ADOTAR 

 

 Objetivos Área de intervenção Risco 

O interesse público partilha de conhecimento 

entre os diversos públicos 

quebra interesse público 

GR: 

3 
MEDIDAS A ADOTAR 

 

 

 

a) Promover fluxos de informação relativos à Justiça entre os diversos 

públicos da Comarca; 

b) Reconhecer as potencialidades do Conselho Consultivo, no interface 

com os diversos públicos; 

c) Definir a linguagem a utilizar nas divulgações institucionais, a fim de 

que a mesma seja compreensível pelos públicos interessados; 

d) Receber conhecimentos dos diversos públicos internos e externos com 

vista a identificar dificuldades de comunicação e melhorar o 

desempenho institucional. 

e) Nomear de um Porta-Voz da Comarca, com funções que exercerá 
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quando concretamente autorizado para o efeito. 

 Responsáveis: Juiz Presidente, com funções de direção, supervisão e 

representação, o conselho de gestão, os elementos do conselho de gestão e demais 

membros da organização por delegação do juiz presidente, todos e cada um dos 

públicos, designadamente Magistrados e Oficiais de Jusdtiça, com funções de 

criação e partilha de conhecimento, de avaliação, e sugestão, o Porta-Voz em parte 

do interface com os media, e mediante decisão concreta da juíza presidente. 

 

 

Objetivo Área de intervenção Risco 

coesão institucional unidade institucional quebra de coesão 

institucional 

GR: 

2 
MEDIDAS A ADOTAR 

 

 

 

a) Calendarização de reuniões com magistrados e/ou funcionários, com agenda 

que pode ser parcialmente aberta; 

b) Divulgação interna de assuntos/notícias relacionadas com a Comarca ou a 

Justiça, ´ 

c) Divulgação interna de eventos institucionais e de outras ações de promoção; 

d) Criação de espaços de convívio para magistrados e funcionários; 

e) Deslocações às secções de instância local. 

 Responsáveis: Juiz Presidente, com funções de direção, supervisão e 

representação, o conselho de gestão, os elementos do conselho de gestão e demais 

membros da organização por delegação do juiz presidente, todos e cada um dos 

públicos, designadamente Magistrados e Oficiais de Jusdtiça, com funções de 

criação e partilha de conhecimento, de avaliação, e sugestão, o Porta-Voz em 

parte do interface com os media, e mediante decisão concreta da juíza presidente. 
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Objetivo Área de intervenção Risco 

respeito pelos direitos dos 

cidadãos 

relação com os cidadãos desrespeito pelos direitos 

dos cidadãos 

GR: 

3 
MEDIDAS A ADOTAR 

 

 

 

a) Informar sobre a instituição (ex: horas de abertura e encerramento, 

espaços abertos ao público, magistrados e funcionários que o compõem); 

b) Transmitir as razões do andamento processual (ex: causas de adiamento 

das diligências); 

c) Comunicar direitos e deveres (ex: por forma escrita, verbal, mediante a 

afixação em placards ou por clips de vídeo projetados em televisor colocado em 

espaços comuns e nas salas de testemunhas); 

d) Receber sugestões e reclamações (ex: verbais, por escrito, publicitando 

e facultando o livro de reclamações, disponibilizando uma caixa de sugestões), 

independentemente do seu meio de receção (físico ou digital); 

e) Avaliar as sugestões e reclamações, respondendo-lhes, e sendo o caso, 

adequando os procedimentos. 

 Juiz Presidente, com funções de direção, supervisão e representação, o conselho 

de gestão, os elementos do conselho de gestão e demais membros da organização 

por delegação do juiz presidente, todos e cada um dos públicos, designadamente 

Magistrados e Oficiais de Jusdtiça, com funções de criação e partilha de 

conhecimento, de avaliação, e sugestão, o Porta-Voz em parte do interface com os 

media, e mediante decisão concreta da juíza presidente. 

 

 

 

Objetivo Área de intervenção Risco 

Transparência relação com os media falta de transparência 

GR: 

3 
MEDIDAS A ADOTAR 

 1. Sem prejuízo das normas constitucionais, legais e estatutárias, o 

acesso de profissionais de imagem às instalações da Comarca está 

condicionado à prévia autorização do juiz Presidente. 
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2. Sem prejuízo das normas constitucionais, legais e estatutárias nos 

julgamentos mediáticos divulgam-se as seguintes práticas (que ao que 

se julga saber foram adotadas com êxito numa das NUT): 

a) reunião prévia à audiência entre representantes do Tribunal e dos meios 

de comunicação social, a fim de serem discutidos detalhes práticos da intervenção 

dos media; 

b) recolha de imagem panorâmica, por período temporal a acordar, no 

início da audiência de julgamento, encontrando-se os arguidos de costas; 

c) reserva de lugares da sala da audiência para jornalistas a distribuir por 

autorregulação ou, subsidiariamente, por ordem de chegada; 

d) entrada e saída de arguidos e/ou testemunhas das instalações do 

Tribunal por zonas de acesso reservado/portas laterais ou traseiras, sempre que 

existentes; 

e) articulação próxima entre os serviços prisionais, as forças policiais, e o 

Tribunal, relativamente a cidadãos sob custódia, por forma a evitar a recolha 

abusiva de imagem ou interpelação não autorizada por media e outros cidadãos; 

f) recolha de imagem panorâmica, durante a leitura da sentença, 

encontrando-se os arguidos de costas para garantia dos direitos à privacidade e 

imagem; 

g) entrega, imediatamente após a leitura, de uma cópia em papel contendo 

a decisão judicial; 

h) salvo autorização expressa dos próprios e do juiz presidente não são, em 

quaisquer circunstâncias, permitidas entrevistas no interior das instalações do 

Tribunal; 

i) são comunicados, salvo razões ponderosas, os fundamentos e os limites 

das medidas de segurança reforçada (presença de força policial armada).  

 

3. Em geral, a falta de experiência, os diversos interesses e as normas 

processuais e estatutárias em presença, aconselham prudência ou contenção.  

A opção pela intervenção mediática poderá justificar prévia autorização 

do Conselho Superior da Magistratura.  

Para a eventualidade de se decidir por intervir nos media, visando a 

excelência dos procedimentos, e considerando a ausência de assessor de 
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comunicação, o Plano de Comunicação recomenda boas prática que prevê, 

detalhadamente, relativas ao conteúdo dos comunicados de imprensa; ao contacto 

com a imprensa, a rádio e a televisão, à intervenção em debates e à realização de 

conferências de imprensa e à monitorização da cobertura dos media. 

Assim, 

a) O Comunicado de imprensa deve conter: título; mensagens-chave 

(não mais de três); gramática simples e correta; frases curtas; linguagem clara 

(evitar o uso de jargões); frases descrevendo a situação atual; citação do porta-voz 

ou do Juiz Presidente; lista de ações passadas, presentes e futuras. 

As decisões judiciais e as institucionais são objeto de comunicado 

conforme padrão jornalístico informativo, despersonalizado e imparcial, que 

preserve a vítima, o magistrado e as partes envolvidas, e privilegie o interesse 

público e a responsabilidade social da decisão. 

b) No contacto com os jornais, o contactado deve estar preparado 

para: declinar o convite para uma entrevista; formular perguntas ao jornalista, (o 

tópico, a informação pretendida, qual o meio – através de telefone ou 

pessoalmente, quando será publicada), nunca fazer afirmações em off; estar 

preparado para dar informações adicionais; permitir a gravação; considerar fazer a 

sua própria gravação; preparar as respostas-chave para perguntas antecipadas; 

ensaiar mensagens-chave e citações. 

c) Na rádio, o contactado deve: discutir os tópicos específicos da 

entrevista antes desta se iniciar; falar em formato adequado, idealmente: frases de 

menos de nove segundos de duração e com menos de 27 palavras; ensaiar as 

principais mensagens; usar frases âncora para retornar frequentemente ao assunto 

mais importante; consultar um especialista se achar que a entrevista será difícil; 

relativamente a perguntas de ouvintes vagas e pouco claras, demonstrar ter ouvido 

com atenção, haver compreendido a mensagem principal, afirmar os pontos 

positivos acerca do que está a ser feito, e perguntar se o ouvinte tem uma pergunta 

específica. 

d) Na televisão, o contactado deve perceber a importância: da 

linguagem corporal; da consistência entre a aparência e gestos e as mensagens 

verbais; do contacto visual com o entrevistador ou, se num estúdio remoto, olhar 

diretamente para as câmaras; de ensaiar as mensagens principais; de vestir-se de 
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modo formal; de evitar cores fortes, padrões ou riscas, peças com marcas 

comerciais visíveis; joias vistosas, muito brilhantes, ou que reflitam a luz; camisas 

ou blusas puramente brancas. 

e) Nos debates, é aconselhável: chegar cedo; estar preparado; e formular 

perguntas (sobre o conteúdo; quem mais irá aparecer no programa; quanto tempo 

irá durar; se existirá um debate com público presente; e se será ao vivo ou 

gravado). 

f) A conferência de imprensa: 

Abre com uma nota formal de cerca de cinco minutos e menos de dez 

minutos, com todas as informações pertinentes (por exemplo, quem, o quê, onde, 

quando, porquê e como). 

Permite tempo para as perguntas (usualmente pelo menos de 10 a 15 

minutos). 

Tem um número de oradores não superior a três. 

O limite de intervenção de cada orador/a não é superior a 5 minutos.  

Começa à hora certa. 

Destina-se a responder a perguntas (e não a proferir palestras). 

No final de uma conferência de imprensa, deverá agradecer-se a 

comparência dos presentes; permitir-se fotografias; dizer-se como serão 

encaminhadas as perguntas sem resposta, e fornecer números de telefone ou 

endereços de sítios na internet; informar-se da data da nova conferência (se 

agendada); oferecer-se o envio de informação por fax ou correio eletrónico para 

jornalistas ausentes; certificar-se de que os funcionários sabem para quem 

encaminhar as perguntas feitas após a conferência. 

4. Monitorização da cobertura dos media. 

Deve: corrigir-se qualquer erro significativo; relevar-se enganos triviais; 

pedir-se ao jornalista para corrigir a cópia de arquivo da história, ou para fazer 

uma mudança apropriada na próxima reportagem sobre o assunto; evitar dirigir-se 

ao editor ou ao produtor (exceto se houver um engano substancial, o jornalista não 

reconhecer o engano e não fizer a correção pedida); (se o erro acontece nas 

notícias de vários jornalistas, ou se a história é captada por um serviço de 

distribuição de notícias, e se o erro é julgado substancial), corrigir o erro durante o 

próximo comunicado ou a próxima conferência de imprensa, sem nomear 
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responsáveis pelo erro; deve, ainda, saber reconhecer a diferença entre erros e 

diferenças de pontos de vista. 

 

5) O clipping deve ser diário (ou, pelo menos, regular, com divulgação 

interna pelas diversas unidades da Comarca). 

No caso da imprensa escrita, as notícias publicadas nas edições de final de 

semana são recolhidas na segunda-feira seguinte. A notícia «clipada» é recortada 

e colada numa folha de papel, contendo: nome da publicação; data; página e 

secção.  

Para a internet, a pesquisa é feita por meio de sites destinados a esse fim, 

utilizando palavras-chave. 

Para as notícias de rádio e televisão, se a gravação imediata não for 

possível, deve solicitar-se às emissoras cópia da notícia difundida. 

 Juiz Presidente, com funções de direção, supervisão e representação, o conselho 

de gestão, os elementos do conselho de gestão e demais membros da organização 

por delegação do juiz presidente, todos e cada um dos públicos, designadamente 

Magistrados e Oficiais de Jusdtiça, com funções de criação e partilha de 

conhecimento, de avaliação, e sugestão, o Porta-Voz em parte do interface com os 

media, e mediante decisão concreta da juíza presidente. 

 

Objetivo Área de intervenção Risco 

 promoção do sentimento 

pessoal e comunitário de 

pertença à Justiça 

relação com a 

comunidade 

afastamento da Justiça 

face aos cidadãos e à 

comunidade 

GR: 

3 
MEDIDAS A ADOTAR 

 

 

 

• No triénio inicial da Comarca, após contato e com a intermediação do 

conselho consultivo serão identificadas associações cívicas, agrupamentos 

escolares e equacionadas hipóteses que passarão pela realização de 

exposições, seminários, colóquios ou outras intervenções sobre a função 

jurisdicional e o funcionamento dos Tribunais. 

• Será dinamizada a criação de uma associação jurídica que congregue todas 

as profissões relacionadas com a Justiça (magistrados, advogados, 
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conservadores, notários, oficiais de justiça, etc.) tendo em vista a 

realização de acções de formação, porventura em colaboração com o 

Centro de Estudos Ibérico. 

• Serão efetuadas pesquisas periódicas de opinião pública e satisfação aos 

vários públicos. 

• Serão instituídos prémios simbólicos para pessoas dos diversos públicos 

que adotarem ou implementarem as melhores práticas de comunicação. 

• Poderão ser realizadas as seguintes exposições/evocações, com parceiros 

tidos por relevantes, por ocasião: 

- do dia 23 de Janeiro (Dia Mundial da Liberdade); 

- do dia 1 de Maio (Dia do Trabalhador); 

- do dia 1 de junho (Dia mundial da criança); 

- do dia 5 de Outubro; 

 - do dia 25 de Novembro (Dia Internacional da violência contra as 

mulheres); 

As exposições são: realizadas durante cerca de duas semanas; itinerantes 

(pelos átrios dos vários edifícios dos Palácios da Justiça); comunicadas à imprensa 

nacional e sobretudo local. 

      Serão efetuadas pesquisas periódicas de opinião pública e satisfação aos 

vários públicos. 

      5. Serão instituídos prémios simbólicos para pessoas dos diversos públicos 

que adotarem ou implementarem as melhores práticas de comunicação. 

 Responsáveis: Juiz Presidente, com funções de direção, supervisão e 

representação, o conselho de gestão, os elementos do conselho de gestão e demais 

membros da organização por delegação do juiz presidente, todos e cada um dos 

públicos, designadamente Magistrados e Oficiais de Justiça, com funções de 

criação e partilha de conhecimento, de avaliação, e sugestão, o Porta-Voz em parte 

do interface com os media, e mediante decisão concreta da juíza presidente. 

 
 

 

Objetivo Área de intervenção Risco 

Qualidade Profissionalismo quebra de qualidade 
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GR: 

2 
MEDIDAS A ADOTAR 

 

 

 

1.1 A implementação do Plano de Comunicação compete ao Juiz 

Presidente, com funções de direção, supervisão e representação, o conselho de 

gestão, os elementos do conselho de gestão e demais membros da organização por 

delegação do juiz presidente, todos e cada um dos públicos, designadamente 

Magistrados e Oficiais de Justiça, com funções de criação e partilha de 

conhecimento, de avaliação, e sugestão, o Porta-Voz em parte do interface com os 

media, e mediante decisão concreta da juíza presidente.; 

1.2 As funções de representação da Comarca podem ser delegadas pelo 

juiz presidente, em qualquer um dos membros da organização, consoante as áreas 

temáticas, os media, e os públicos.  

O juiz presidente diligenciará junto dos órgãos competentes pela nomeação 

de um porta- voz. 

As dúvidas e os casos não previstos no presente Plano relacionados coma  

Política de Comunicação, independentemente de sua origem, deverão ser 

encaminhados ao juiz presidente para avaliação e autorização. 

 Responsáveis: Juiz Presidente, com funções de direção, supervisão e 

representação, o conselho de gestão, os elementos do conselho de gestão e demais 

membros da organização por delegação do juiz presidente, todos e cada um dos 

públicos, designadamente Magistrados e Oficiais de Justiça, com funções de 

criação e partilha de conhecimento, de avaliação, e sugestão, o Porta-Voz em parte 

do interface com os media, e mediante decisão concreta da juíza presidente. 

 

 

 

V. MARCOS E METAS  

 

 Os marcos, as metas e a monitorização do Plano servem o auto e hetero-

controlo. 

Para o ano de 2015 estabelecem-se como marcos do projeto: 

1. A aprovação do Plano de Comunicação; 

2. A nomeação de um Porta-Voz, com funções concretas a determinar caso a 

caso pela juíza presidente; 
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3. Intermediação com o Conselho consultivo; 

4. Identificação das associações cívicas, agrupamentos escolares e 

equacionadas hipóteses que passarão pela realização de exposições, 

seminários, colóquios ou outras intervenções sobre a função jurisdicional e o 

funcionamento dos Tribunais. 

5. Interface com uma associação jurídica (Associação Jurídica da Guarda) que, 

será eventualmente criada, e que congregue todas as profissões relacionadas 

com a Justiça (magistrados, advogados, conservadores, notários e oficiais de 

justiça. 

6. Realização de exposições/evocações. 

2. Para o ano de 2015, são indicadores de resultado do projeto: 

a) o índice de inserções institucionais nos media; 

 . linha de base (histórico de 2014): a determinar; 

. meta (2015): aumentar em 5%, o número de inserções nos media. 

b) o índice de notícias institucionais positivas 

 . linha de base (histórico de 2014): a determinar; 

 . meta (2015): aumentar em 5%. 

3. A monitorização do Plano é efetuada até ao dia 31 de Janeiro do ano 

subsequente. 

 

 VI. MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

 

A monitorização do Plano de Comuinicação fará parte das iniciativas 

programadas no Plano Anual de Acompanhamento e Divulgação de Resultados (a 

realizar, na ausência de outra alternativa viável, pelo Administrador Judiciário). 

O processo de monitorização desenvolver-se-á nas seguintes fases: 

 



 Página 17 
 

 

 

Após aprovação, o relatório será afixado nas instalações do Tribunal e divulgado 

na intranet e internet. 

VII. VIGÊNCIA 

 

O presente Plano entra em vigor no dia 02 Março de 2015. 

Destina-se a vigorar até ao final do ano judicial 2014-2015, sendo 

sucessivamente renovável, por um ano enquanto não for alterado ou substituído. 

Na data da sua entrada em vigor é divulgado através de afixação nas instalações 

do Tribunal de Comarca, e dado a conhecer por via eletrónica aos magistrados e 

funcionários que nele prestam funções. 

 

Guarda, 24 de fevereiro de 2015 

 

Maria Alexandra Xavier Ferreira Guiné 
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