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PLANO DE ATIVIDADES E PROPOSTAS 

 

Plano de Atividades 2022 

o Cumprimento dos objetivos de natureza processual, de gestão ou administrativa, 

para a comarca, para os tribunais de competência territorial alargada, bem como 

para as Procuradorias e departamentos do Ministério Público, propostos ao 

Conselho Superior da Magistratura e à Procuradora-Geral da República, nos 

termos do art.º 91.º da LOSJ, para o ano judicial de 2022. 

o Acompanhamento do movimento processual do Tribunal. 

o Monitorização da atividade dos diversos Juízos, Procuradorias e Núcleos da 

Comarca para aferição regular da evolução dos resultados atingidos, com base, 

designadamente nos elementos disponibilizados pelo sistema de informação de 

suporte à tramitação processual. 

o Deslocação aos diversos Juízos, Procuradorias e Núcleos da Comarca e realização 

de reuniões de planeamento e avaliação dos resultados dos serviços judiciais e do 

ministério público. 

o Sinalização dos processos pendentes por tempo considerado excessivo ou que não 

são resolvidos em prazo considerado razoável. 

o Promoção da aplicação de medidas de simplificação e agilização processuais. 

o Recuperação dos espaços afetos ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa e 

continuação da sua execução e prossecução das diligências junto das entidades 

competentes, tendo em vista a criação de salas de grandes dimensões na sede da 

Comarca. 

o Obras de conservação no Palácio da Justiça de Almada – remodelação das salas 

de audiências. 

o Obras de conservação no Palácio da Justiça do Barreiro – resolução dos problemas 

reportados, relacionados com a claraboia, infiltrações no 6.º piso, infiltrações nos 

elevadores e utilização do espaço que está, atualmente, desocupado. 

o Procedimento de climatização do Palácio de Justiça de Lisboa. 

o Manutenção/reparação dos elevadores do Palácio da Justiça de Lisboa. 
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o Manutenção/reparação dos sistemas AVAC em todos os edifícios do Tribunal 

Judicial da comarca de Lisboa. 

o Gestão das salas de advogados e reapreciação das questões relacionadas com as 

escalas presenciais no Campus de Justiça de Lisboa. 

o Questões relacionadas com a segurança – transversal a todos os edifícios do 

Tribunal Judicial da comarca de Lisboa. 

o Monitorização do processo de desmaterialização processual, da execução 

orçamental, dos arquivos e dos objetos. 

o Reforço da atividade do Conselho Consultivo da comarca. 

 

Propostas 

o Reforço da articulação dos Órgãos de Gestão da Comarca com o Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) e com a Direcção-Geral da 

Administração da Justiça (DGAJ), para resolução da grave carência de 

funcionários de justiça nos vários núcleos da comarca de Lisboa. 

o Agendamento de reuniões com diversas entidades (designadamente, o Instituto de 

Segurança Social, os Presidentes das Câmaras Municipais de Almada e do Seixal, 

a APAJ – Associação Portuguesa de Administradores Judiciais e a Ordem dos 

Advogados), com vista à resolução de alguns problemas já identificados na 

comarca de Lisboa.  

o Contratação de trabalhadores no âmbito das medidas Contrato Emprego-Inserção 

(CEI).  

o Apuramento de informação sobre a capacidade de sustentação dos pisos do 

Palácio da Justiça para acomodar os processos do Juízo de Execução no processo 

de Transferência do Juízo de Execução para o Palácio da Justiça.  

o Articulação com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça 

(IGFEJ), com vista à reparação da infiltração do Palácio da Justiça de Lisboa 

(edifício Sul), de forma a ser permitida a utilização de uma secretaria no piso 7.º. 

o Articulação com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça 

(IGFEJ), com vista a dar andamento à abertura/continuação/conclusão do 

procedimento destinado a criar duas salas de audiências, com 150 m2, cada uma, 
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no edifício A do Campus da Justiça, bem como, do procedimento respeitante à 

intervenção no Tribunal de Monsanto para a criação de uma sala de audiências e 

remodelação das que já existem. 

o Conclusão dos procedimentos quanto à continuação da reconversão da iluminação 

para LED’s – Pisos 3, 1 e garagem no Palácio de Justiça de Almada, a reconversão 

de iluminação para LED’s no Palácio da Justiça de Lisboa e no Palácio da Justiça 

de Barreiro. 

o Apuramento da necessidade de reparação/aquisição de estores para os edifícios do 

Barreiro e do palácio da Justiça de Lisboa e, na afirmativa, ser previsto na 

proposta, o mesmo acontecendo com a colocação de câmaras de vigilância nos 

Palácios da Justiça do Barreiro e Moita. 
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