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É com grande satisfação que dou nota de que o ano de 

2017 foi muito profícuo para o nosso tribunal, pois concretizámos, com sucesso, a 

grande maioria das atividades propostas. 

Para o ano judicial de 2018 daremos continuidade a 

algumas iniciativas e abraçaremos novos projetos, pois estou convicta de que, tal 

como tem acontecido nos últimos dois anos, também este será bem-sucedido. 

Aproximam-se algumas mudanças, mas estejam 

certos de que tudo farei para tentar manter o equilíbrio e sempre me esforçarei 

para procurar melhorar as condições de trabalho de magistrados e funcionários e a 

qualidade do serviço que é prestado aos cidadãos e às empresas. 

Antecipadamente grata a todos pela colaboração! 

Penafiel, março de 2018 

Armanda Gonçalves 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Este documento apresenta um alinhamento estrate gico orientado para resultados. 

A definiça o das atividades que, ora propomos, concretiza a missa o e a visa o deste o rga o de 

soberania. 

Foram delineados objetivos que refletem o propo sito deste tribunal em atingir padro es de 

desempenho de excele ncia, na qualidade dos serviços prestados, apostando na formaça o dos recursos 

humanos e na constante otimizaça o dos recursos materiais disponí veis. 

Este plano acompanha algumas iniciativas do ano anterior no sentido em que, por um lado, 

concretiza as atividades que, por circunsta ncias supervenientes, na o se realizaram e, por outro, renova 

alguns projetos de sucesso do ano anterior, abraçando outros novos. 

Este documento define os objetivos a atingir para cada um dos projetos/atividades a 

realizar e foi elaborado, acolhendo as propostas apresentadas pelos membros do Conselho Consultivo, o 

qual emitiu parecer favora vel em reunia o de 05-03-2018. 

Assim, pretendemos que este plano sirva de suporte a uma melhor compreensa o das nossas 

intenço es, sendo, por isso, uma mensagem de compromisso para aqueles que desempenham funço es 

neste tribunal e para as demais entidades que connosco se relacionam, de molde manter a excelente 

eficie ncia no trabalho desenvolvido, bem como consolidar as relaço es institucionais, elevando-as, ainda 

mais. 
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I. ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

 

Este plano encontra-se estruturado em seis capí tulos. 

A organizaça o do presente trabalho e  referenciada no primeiro capí tulo. 

No segundo identifica-se a natureza, missa o e atribuiço es deste tribunal, bem como a sua 

estrutura orga nica, os serviços judiciais e os serviços do Ministe rio Pu blico. 

No terceiro capí tulo e  efetuada uma ana lise do ambiente interno e externo, com a 

identificaça o das principais entidades envolventes, efetuando-se uma ana lise, em matriz Swot, de todos 

os constrangimentos e das condiço es que possam influenciar e potenciar a programaça o das atividades 

e projetos. 

O cruzamento entre o ambiente interno e externo, com as varia veis “pontos fortes”, “pontos 

fracos”, “oportunidades” e “ameaças”, facilitara  um diagno stico geral e a identificaça o das a reas 

merecedoras de uma intervença o. 

O quarto capí tulo enuncia os objetivos estrate gicos, fixados pelo Conselho Superior da 

Magistratura e os objetivos processuais, consensualizados para as diversas unidades orga nicas do 

tribunal e respetivos magistrados judiciais. 

No quinto sa o enumerados e analisados os recursos humanos, financeiros e materiais, afetos 

a  prossecuça o das atividades e projetos programados. 

O sexto capí tulo e  dedicado a s atividades que ira o ser desenvolvidas ao longo do ano, 

identificando-se, uns de forma gene rica, outros de uma forma mais especificada, cada uma dos projetos. 
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Missão 

Natureza Visão 

Valores 

e 

Princípios 

 

II. APRESENTAÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO 

ESTE 

1. Natureza, missão, valores e princípios 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão: 
O Tribunal tem como visão a 

concretização e aplicação de uma 
justiça efetiva e em tempo útil, 
contribuindo para a obtenção de 
ganhos em confiança e segurança, de 
forma sustentada. 
 

Valores: 
 Legalidade; 
 Imparcialidade e isenção, 
 Independência; 
 Ética, rigor e competência; 
 Centralidade nos cidadãos; 
 Transparência e responsabilidade, 
 Acesso, equidade e adequação no direito; 
 Igualdade e sustentabilidade do sistema de 

justiça; 
 Cooperação e transversalidade; 
 Responsabilidade social. 

Princípios estruturantes: 
 O enfoque no cidadão na promoção da justiça na 

comunidade, assegurando a resolução adequada 
e atempada dos litígios e zelando pela defesa 
dos direitos fundamentais dos cidadãos; 

 A otimização dos recursos materiais e humanos; 
  A desburocratização, simplificação e otimização 

dos procedimentos, através da promoção de 
uma cultura do conhecimento; O reforço de uma 
gestão efetiva e de responsabilização pelos 
meios e pelos resultados, apontando à coesão e 
excelência técnica. 

 

Natureza: 
O Tribunal é um órgão de soberania 
destinado a, na sua circunscrição 
territorial, de forma independente e 
apenas sujeito à lei, defender os direitos e 
interesses legalmente protegidos dos 
cidadãos, reprimir as violações da 
legalidade democrática e dirimir os 
conflitos de interesses públicos e privados. 
 

Missão: 
O Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este é 
um órgão de soberania com competência para 
administrar a justiça em nome do povo. 
Na sua função de administração da justiça, 
incumbe-lhe assegurar a defesa dos direitos e 
interesses legalmente protegidos, reprimir a 
violação da legalidade democrática e dirimir 
os conflitos de interesses públicos e privados. 
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2. Organização interna 

2.1 Estrutura orgânica 
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Juíza Presidente do Tribunal 

Juíza de Direito, Dra. Armanda Alves Rei de 
Lemos Gonçalves 

Magistrado do Ministério Público 
Coordenador 

Procuradora da República,  Dra. Maria José 
Guimarães Eleutério Pereira da Silva 

Administradora Judiciária 

Secretária de Justiça, Dra. Maria de Fátima  
de Castro Torres 
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Juíza Presidente do Tribunal 

Magistrada do Ministério Público 
Coordenadora 

Administradora Judiciária 

Representante dos Juízes 

Representante dos magistrados do 
Ministério Público 

Representante dos Oficiais de Justiça 

Representante da Ordem dos 
Advogados 

Representante da Câmara dos 
Solicitadores 

Município de Amarante 

Município de Felgueiras 

Representante dos utentes da 
Justiça-CETS 

Representante dos Utentes da 
Justiça-DGEST 

Representante dos Utentes da 
Justiça-CNIS 
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2.2 Apoio Técnico e Assessoria 

 

 

O Conselho de Gesta o e  apoiado por uma unidade de apoio te cnico, a que alude o art.º33º do 

Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março e tem no seu quadro legal dois oficiais de justiça, podendo ser 

designados outros para o apoio aos magistrados. 

Tendo em conta as compete ncias de representaça o e direça o, de gesta o processual, 

administrativas e funcionais da figura do Juiz Presidente do Tribunal de Comarca, de coordenaça o e de 

direça o do magistrado do Ministe rio Pu blico Coordenador e de apoio na execuça o das compete ncias do 

Administrador Judicia rio, o nu mero de oficiais de justiça previstos no quadro e  notoriamente 

insuficiente. 

Acresce que, apesar de terem decorrido mais de tre s anos sobre a implementaça o do Novo 

Mapa Judicia rio, por ainda na o estarem instalados os gabinetes de apoio, a que alude o artº 35º da Lei 

62/2013, de 26 de agosto, regulamentado pelo art.º 28º do Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março, estes 

oficiais de justiça exercem muitas das funço es que caberiam aos te cnicos superiores que devera o 

integrar os gabinetes de apoio, prestando tambe m, apoio aos magistrados. 
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3. Secretarias Judiciais 

3.1  Unidades de processos  

Com as alterações efetuadas pelo Decreto-Lei nº 86/2016, de 27 dezembro, as secções passaram a ter a 

seguinte denominação: 

 

  

JUIZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA 

•Juízo Central Cível de Penafiel; 

•Juízo Central Criminal de Penafiel; 

•Juízo de Instrução Criminal do Marco de Canaveses (aguarda Portaria para instalação em 
Penafiel)  

•Juízo de Família e Menores de Paredes; 

•Juízo do Trabalho, com sede em Penafiel; 

•Juízo de Comércio, com sede em Amarante; 

•Juízo de Execução, com sede em Lousada. 

•Juízo de Familia e Menores do Marco de Canaveses (aguarda Portaria para instalação);  

Nota: Redenominação das Instâncias Centrais  

JUIZOS LOCAIS CIVEIS 

 

•Juízo Local Cível de Amarante; 

•Juízo Local Cível de Felgueiras; 

•Juízo Local Cível de Lousada; 

•Juízo Local Cível do Marco de Canaveses; 

•Juízo Local Cível de Paços de Ferreira; 

•Juízo Local Cível de Paredes; 

•Juízo Local Cível de Penafiel; 

Nota: Redenominação das Secções das Instâncias Locais 

•Juízo Local Criminal de Amarante; 

•Juízo Local Ciminal de Felgueiras; 

•Juízo Local Criminal de Lousada; 

•Juízo Local Criminal  do Marco de Canaveses; 

•Juízo Local Criminal de Paços de Ferreira; 

•Juízo Local Criminal de Paredes; 

•Juízo Local Criminal de Penafiel; 

JUIZOS LOCAIS CRIMINAIS 

JUIZO DE COMPETÊNCIA GENÉRICA DE BAIÃO 
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 3.2 Unidades Centrais 

Nos termos do Anexo II, da Portaria 161/2014, de 21 de agosto, as unidades centrais do 

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este encontram-se organizadas da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Núcleo do município de Penafiel 

Unidade Central e de Serviço Externo (pode ser comum aos Serviços do M.P.) 

Núcleo do município de Amarante 

Unidade Central (pode ser comum aos Serviços do M.P.) 

Núcleo do município de Baião 

Unidade Central e de Processos 

Núcleo do município de Felgueiras 

Unidade Central (pode ser comum aos Serviços do M.P.) 

Núcleo do município de Lousada 

Unidade Central (pode ser comum aos Serviços do M.P.) 

Núcleo do município do Marco de Canaveses 

Unidade Central (pode ser comum aos Serviços do M.P.) 

Núcleo do município de Paços de Ferreira 

Unidade Central (pode ser comum aos Serviços do M.P.) 

Núcleo do município de Paredes 

Unidade Central (pode ser comum aos Serviços do M.P.) 



PLANO DE ATIVIDADES    

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este 

 

  Av. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel  | Tel. 255714900, Fax  255728199 |gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt                      10 

                 
               

 

4. Ministério Público 

O Departamento de Investigaça o e Aça o Penal da Comarca do Porto Este, criado pela 

Portaria 162/2014, de 21 de agosto, tem as seguintes secço es: 

 Uma secção de competência genérica em cada um dos núcleos dos municípios, e territorialmente 

circunscrita ao respetivo município; 

 Duas secções especializadas, sendo uma localizada no núcleo de Paredes, para a área económico 

financeira, com competência funcional e afins e outra secção especializada no núcleo de Penafiel, 

com competência funcional para a criminalidade violenta e altamente organizada, sendo que 

ambas têm competência territorial alargada a toda a comarca. 

 

Para ale m das secço es do DIAP, em cada nu cleo dos municí pios existem, ainda, os Serviços 

da Procuradoria dos Juí zos Centrais e Locais, bem como os Serviços do Ministe rio Pu blico do Juí zo do 

Trabalho e do Juí zo de Famí lia e Menores. 

 

5. Processo de elaboração do plano 

  O Plano de Atividades discrimina os objetivos a atingir, o programa a realizar e os recursos 

a afetar. 

Este instrumento de gesta o segue os objetivos estrate gicos definidos nos termos do nº1 do 

artº90º da Lei 62/2013, de 26 de agosto, fixados pelo Ministe rio da Justiça, pelo Conselho Superior da 

Magistratura e pela Procuradora Geral da Repu blica para o trie nio 2015 a 2018. 

Foram considerados os seguintes elementos: 

 Os objetivos estratégicos fixados; 

 Os objetivos processuais fixados e homologados pelo Conselho Superior da Magistratura, 

em Sessão Plenária de 27-09-2016; 

 Os meios humanos, financeiros e materiais disponíveis; 

 

Ha  que assinalar, contudo, que o plano concebido podera , eventualmente, sofrer 

ajustamentos, nomeadamente, em termos de calendarizaça o/aço es, em funça o da monitorizaça o e da 

redefiniça o das prioridades que se vierem a verificar. 
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III. ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO 

1. Identificação das principais entidades envolventes  

 

A avaliação do meio envolvente com que este tribunal se depara, constitui um elemento 

fundamental para um adequado planeamento das atividades a desenvolver, uma vez que permite 

identificar a forma de ultrapassar ou minimizar os problemas e de potenciar as vantagens. 

Na prossecução das suas atribuições, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este atua em 

estreita ligação e cooperação com as demais entidades externas, também designadas por stakeholders1, 

designadamente o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a 

Procuradoria-Geral Distrital, a Direção Geral da Administração da Justiça, 

o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 

Justiça, a Ordem dos Advogados, a 

Ordem dos Solicitadores e dos 

Agentes de Execução, os 

Órgãos de Polícia Criminal, 

a Autoridade das 

Condições do Trabalho, o 

Instituto de Segurança 

Social, a Direção Geral 

dos Serviços Prisionais, o 

Instituto de Medicina Legal, 

as Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens, as Escolas e respetivos Agrupamentos 

Escolares, bem como com as oito Autarquias dos municípios que integram a 

circunscrição territorial deste tribunal. 

 

2. Análise SWOT2 

                                                           

1 Parte interessada ou interveniente. O termo stakeholder foi criado por um filósofo chamado Robert Edward Freeman. Ao entender a 
importância dos stakeholders, o responsável pelo planeamento ou plano consegue ter uma visão mais ampla de todos envolvidos num processo 
ou projeto e saber de que maneira eles podem contribuir para a otimização deste.  
2 SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) que 
consiste em uma metodologia bastante popular no âmbito empresarial. 
A Análise SWOT é um importante instrumento utilizado para planeamento estratégico que consiste em recolher dados importantes que 
caracterizam o ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças). 

http://www.significados.com.br/planejamento-estrategico/
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A ana lise da situaça o interna permite identificar os pontos fortes (forças) e aquelas que se 

traduzem em fracos (fraquezas). 

Na ana lise da situaça o externa, as ameaças sa o eventos a que se deve responder para 

corrigir as fraquezas e as oportunidades sa o recursos a utilizar para desenvolver novas forças. 

Desta forma, o quadro seguinte reflete a ana lise SWOT do Tribunal Judicial da Comarca do 
Porto Este. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aumento da eficácia e eficiência;  
 Otimização dos recursos face ao 

novo modelo de gestão; 
 Uniformização de procedimentos; 

 Melhoria na qualidade do serviço 
prestado aos cidadãos e às 
empresas; 

 Informação atualizada da atividade 
do tribunal na sua página Web; 

 Maior transparência; 
 Redução de pendências. 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

EN
V

O
LV

EN
TE

 IN
TE

R
N

A
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Boa cooperação e relacionamento 
institucional com as entidades 
envolventes; 

 Aumento do número de horas de 
formação; 

 Preenchimento dos lugares de 
Escrivão Auxiliar por Oficiais de 
Justiça de 1ª colocação; 

 Preenchimento de alguns lugares, 
por promoção, na categoria de 
Escrivão Adjunto. 

 

 Carências de Oficiais de Justiça; 

 Desmotivação por falta de 

progressão, em especial nas 

categorias de Secretário de Justiça e 

Escrivão Auxiliar; 

 Falta de acessos  para pessoas de 

mobilidade reduzida; 

 Infraestruturas dos Palácios da 

Justiça antigas, exíguas e 

disfuncionais; 

 Saída, por movimento, de Oficiais 

de Justiça experientes; 

 Falta de recursos materiais face às 

novas regras da desmaterialização. 

_ 

3.  

4.  

5.  

 Equipamento informático dos Srs 
Juízes de Direito desatualizado; 

 Falta de Câmaras web; 
 Inexistência de equipamentos 

adequados, face às novas regras da 
desmaterialização;  

 Morosidade no envio dos relatórios 
periciais e sociais; 

 Verbas insuficientes para 
manutenção das infraestruturas; 

 Morosidade/excesso de burocracia 
nas respostas/decisões das 
entidades competentes (DGAJ e 
IGFEJ), devido a constrangimentos 
da tutela. 

  

EN
V

O
LV

EN
TE

 E
X

T
ER

N
A

 

ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 
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IV. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

1. Objetivos estratégicos para o triénio 2015 a 2018 a que alude o nº1 do art.º 

90º da Lei 62/2013, de 26 de agosto:  

 Promover o acesso ao direito e à justiça; 

 Reforçar a transparência na administração da justiça; 

 Melhorar o tempo de resolução dos processos; 

 Racionalizar, padronizar e simplificar procedimentos e rotinas; 

 Consolidar o novo modelo de gestão e organização dos tribunais; 

 Prover o sistema de justiça dos meios indispensáveis ao cumprimento da sua missão. 

 

2. Objetivos estratégicos (trienais) definidos pelo Conselho Superior da 

Magistratura 

 Consolidar o novo modelo de gestão e organização dos tribunais judiciais de primeira 

instância; 

 Prover o sistema de Justiça dos meios indispensáveis ao cumprimento da sua missão;  

 Melhorar o tempo de resolução dos processos; 

 Racionalizar, padronizar e simplificar procedimentos e rotinas;  

 Promover o acesso ao Direito e à Justiça; 

 Promover a transparência na administração da Justiça; 

 

3. Objetivos processuais dos serviços judiciais  

Na definição dos objetivos processuais, para o ano judicial de 2018, foram seguidas as 

orientações desse Conselho Superior os quais assentaram nas metas: 

Obrigatórias: 

Não aumento da pendência; 

Fixação da dilação máxima dos agendamentos e das diligências; 

Priorização dos processos mais antigos; 

Eliminação das prescrições imputáveis ao tribunal; 
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Facultativas: 

Fixação do tempo médio dos processos; 

Indicação às testemunhas do motivo pelo qual não são inquiridas; 

Elaboração das notificações com conteúdos claros e linguagem corrente; 

Utilização de meios de inquirição de testemunhas à distância; 

Regularização (destino) dos objetos apreendidos. 
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V. RECURSOS 

1. Recursos humanos 

1.1 Juízes de Direito 

Nos termos do disposto no Mapa III, anexo ao Decreto-Lei 49/2014, 27 de março, alterado 

pelo Decreto-Lei nº86/2016, de 27 de dezembro o quadro de juízes do Tribunal Judicial da Comarca do 

Porto Este é o seguinte: 

Quadro de Juízes efetivos: de 40 a 44 estando distribuídos da seguinte forma: 

Juízos de Competência Especializada: 

Juízo Central Cível de Penafiel, 4 Juízes efetivos; 

Juízo Central Criminal de Penafiel, 3 Juízes efetivos;  

Juízo de Instrução Criminal do Marco de Canaveses3, 2 Juízes efetivos; 

Juízo de Família e Menores do Marco de Canaveses, 1 Juiz efetivo4; 

Juízo de Família e Menores de Paredes, 3 Juízes efetivos5; 

Juízo do Trabalho de Penafiel, 4 Juízes efetivos; 

Juízo de Comércio de Amarante, 3 Juízes efetivos; 

 Juízo de Execução de Lousada, 2 Juízes efetivos; 

Juízo Local Cível de Amarante, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Criminal de Amarante, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Cível de Felgueiras, 2 Juízes efetivos; 

Juízo Local Criminal de Felgueiras, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Cível de Lousada, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Criminal de Lousada, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Cível do Marco de Canaveses, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Criminal do Marco de Canaveses, 1 Juiz efetivo; 

                                                           

3 Aguarda Portaria para instalação no município de Penafiel. 
4  Aguarda Portaria para instalação. 
5  Nos termos do Decreto-Lei nº86/2016, de 27 de dezembro, relativamente aos processos entrados a partir de 1 de janeiro de 
2017, perdeu competência territorial quanto ao município de Baião. 
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Juízo Local Cível de Paços de Ferreira, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Criminal de Paços de Ferreira, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Cível de Paredes, 2 Juízes efetivos; 

Juízo Local Criminal de Paredes, 2 Juízes efetivos; 

Juízo Local Cível de Penafiel, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Criminal de Penafiel, 1 Juiz efetivo; 

Juízo Local Genérica de Baião, 1 Juiz efetivo;6 

 

Total do quadro:40 Juízes de Direito 

 

Total de Juízes em funções: 

Juízes efetivos: 35 Juízes de Direito  

Juízes Auxiliares: 7 Colocados e 6 em funções 

Juízo Central Criminal de Penafiel, 3 Juízes auxiliares; 

 Juízo de Família e Menores de Paredes, 1 Juiz auxiliar; 

Juízo de Comércio de Amarante, 1 Juiz auxiliar; 

Juízo de Execução de Lousada, 2 juízes auxiliares (1 em substituição de titular que se encontra de baixa 

médica de longa duração, que, por sua vez, se encontra de licença de maternidade e substituída por um 

Juiz do QC); 

Juízes do Quadro Complementar: 4 Juízes:   

 1 magistrado judicial para o Juízo de Comércio, para substituição da Juíza titular J2 (licença 

maternidade), sem previsibilidade de término. 

 1 magistrada judicial para o Juízo Local Cível de Felgueiras, para substituição do Juiz titular J1 

(doença de longa duração), sem previsibilidade de término. 

 1 magistrado judicial para o Juízo de Execução, para substituição do Juiz auxiliar7ao J1  (licença 

parental), sem previsibilidade de término. 

                                                           

6  Nos termos do Decreto-Lei nº86/2016, de 27 de dezembro, relativamente aos processos entrados a partir de 1 de janeiro de 
2017, adquiriu competência territorial, no que respeita à jurisdição da Família e Menores. 
7 Este Juiz Auxiliar foi colocado no movimento Judicial Ordinário de junho de 2017 para o lugar do J1 do Juízo de 
Execução de Lousada que se encontra de baixa médica de longa duração.   
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 1 magistrado judicial para o Juízo Local Cível do Marco de Canaveses, para substituição da Juiz 

titular J1 (licença parental), com data previsível de término em 20 de abril de 2018. 

 

Juízes colocados/outras situações: 2 Juízes 

 1 Juiz, colocado por reafectação, no Juízo Local Criminal de Felgueiras; 

 1 Juiz colocado no Juízo Local Criminal de Amarante, após Acórdão do Supremo Tribunal de 

Justiça de 28/06/2017, que declarou nula a decisão do Conselho Superior da Magistratura de 

12/07/2016. 

 

Total de Juízes em funções:48 

 

Total de Juízes ausentes (baixa médica/licença parental):5 

 

 

1.2 Magistrados do Ministério Público 

O quadro legal previsto é o seguinte:  

Procuradores da República - 15 a 16.  

Procuradores-Adjuntos - 26 a 28.  
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Apoio ao Conselho Gestão 2 4 -2

Secretário de Justiça 1 0 1 0 1 0 3

Escrivão de Direito 8 6 6 6 1 1 3 4 2 1 3 2 2 2 6 5 4

Técnico de Justiça Principal 2 1 1 1 1 0

Escrivão-Adjunto 19 17 12 5 2 1 10 5 6 4 7 6 5 3 15 12 23

Técnico de Justiça -Adjunto 6 6 3 3 1 1 2 2 3 1 3 2 3 2 6 3 7

Escrivão Auxiliar 27 28 17 17 1 1 12 16 9 8 9 6 7 4 20 22 0

Técnico de Justiça Auxiliar 7 5 5 2 1 1 2 1 3 3 2 1 2 2 6 7 6

SUB-TOTAL 72 67 44 34 6 5 29 28 23 17 24 17 19 13 55 50 41

Técnico de Informática 2 0 2

Assistente Técnico 2 1 1 0 2

Assistente Operacional 3 2 2 2 1 1 2 0 1 1 3 2 1 1 4

TOTAL 7 3 2 2 1 1 2 0 1 1 3 2 2 1 8

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

Portaria  

161/2014

Em 

funções

FUNCIONÁRIOS DE JUSTIÇA EM FUNÇÕES (INCLUI RECOLOCAÇÕES TRANSITÓRIAS) 

COMARCA DO PORTO ESTE

CATEGORIAS

NÚCLEOS

Em FaltaPenafiel Amarante Baião Lousada Felgueiras M.Canaveses P.Ferreira Paredes

272

231

OF em falta 41

15,07%

Quadro Legal OJ

OF em funções

%  Défice de Oficiais de Justiça

Quadro legal OJ (Judicial) 214

186

OF em falta 28

13,08%

OF em funções

%  Défice de Oficiais de Justiça

Quadro  legal OJ (M.P.) 58

OF em funções 45

OF em falta 13

22,41%%  Défice de Oficiais de Justiça

 

1.3 Oficiais de Justiça  

 Como temos referido o quadro legal além de estar subdimensionado, continua a não estar 

preenchido. 

 
 
 
 
 

 
 

Do quadro que antecede resulta que o quadro de Oficiais de Justiça, na o esta  preenchido, 

estando em falta 3 Secreta rios de Justiça, 23 Escriva es Adjuntos, 7 Te cnicos de Justiça Adjuntos e 6 

Te cnico de Justiça Auxiliar, num total de 41 Oficiais de Justiça, o que corresponde a um de fice de 15,07%. 

Conforme fica, tambe m, demonstrado, este de fice e  mais significativo na carreira do 

Ministe rio Pu blico, que e  de 22,41%. 

Esta care ncia tem sido atenuada desde 2014 com recurso a recolocaço es transito rias, com 

os inerentes sacrifí cios para os oficiais de justiça recolocados. 

Do exposto resulta, sem margem para du vidas, que se torna necessa rio e urgente promover 

os Escriva es Auxiliares e Te cnicos de Justiça Auxiliares, a Escriva es Adjuntos e a Te cnicos de Justiça 

Adjuntos e, consequentemente, admitir novos Oficiais de Justiça. 

No que concerne aos te cnicos de informa tica, embora estejam quatro te cnicos a dar apoio 

aos diversos nu cleos, os mesmos na o integram o quadro desta comarca, estando na depende ncia 

funcional do IGFEJ. 

 
 



PLANO DE ATIVIDADES    

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este 

 

  Av. Egas Moniz -  Palácio da Justiça - 4564-001  Penafiel  | Tel. 255714900, Fax  255728199 |gestao.comarca.porto.este@tribunais.org.pt                      19 

                 
               

 

 

2. Recursos financeiros 

2.1 Orçamento para 2018 

No a mbito das compete ncias pro prias e sem prejuí zo da delegaça o de poderes, compete a  

Administradora Judicia ria assegurar e executar, em colaboraça o com o Ministe rio da Justiça, o 

orçamento da comarca. 

Segue o quadro da dotaça o pedida, por rubricas e da atribuí da: 

 

Rubrica Designação Dot. Inicial € 
Reforços 
€. 

Diminuições 
€ 

Transf. 
Credito 
€. 

Transf. 
Debito 
€. 

Dot. Corrigida € 

02.01.02.00.00 (OF) Combustíveis e Lubrificantes 6.520,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.520,00 € 

02.01.04.00.00 (OF) Limpeza e Higiene 6.740,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.740,00 € 

02.01.08.A0.00 (OF) Papel 33.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.100,00 € 

02.01.08.B0.00 (OF) Consumíveis de Impressão 15.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.600,00 € 

02.01.08.C0.00 (OF) Outros  13.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.640,00 € 

02.01.08.C1.00 (OF) Envelopes 15.670,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.670,00 € 

02.01.08.C2.00 (OF) ContraCapas 11.630,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.630,00 € 

02.01.18.00.00 (OF) Livros e Documentação Técnica 110,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110,00 € 

02.01.21.00.00 (OF) Outros Bens 7.710,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.710,00 € 

02.02.01.B1.00 (OF) Electricidade 101.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 101.640,00 € 

02.02.01.B1.09 (OF) Electricidade - anos findos 11.740,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.740,00 € 

02.02.01.B3.00 (OF) Água 11.970,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.970,00 € 

02.02.02.00.00 (OF) Limpeza e Higiene 33.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.850,00 € 

02.02.03.00.00 (OF) Conservação de Bens 1.970,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.970,00 € 

02.02.03.01.00 (OF) Extintores 480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 € 

02.02.03.02.00 
(OF) Impressora - Fax -Digitalizador- 
Servidor 

4.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 € 

02.02.03.03.00 (OF) Edifícios 3.380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.380,00 € 

02.02.03.04.00 (OF) Ar Condicionado 5.810,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.810,00 € 

02.02.03.05.00 (OF) Elevadores 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 

02.02.03.06.00 (OF) Veículos Afectos aos Tribunais 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 

02.02.04.C0.00 (OF) Outros 460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 460,00 € 

02.02.08.01.00 (OF) Cópia e impressão - Renda Fixa 26.280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.280,00 € 

02.02.08.02.00 
(OF) Cópia e impressão - Copias 
Excedentárias  

4.030,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.030,00 € 

02.02.09.C0.00 (OF) Comunicações Fixas de Voz 3.310,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.310,00 € 

02.02.09.D0.00 (OF) Comunicações Móveis 2.910,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.910,00 € 

02.02.10.00.00 (OF) Transportes 460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 460,00 € 

02.02.12.B0.00 (OF) Seguros - Outras  750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 

02.02.15.B0.00 (OF) Formação - outros  440,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 440,00 € 

02.02.18.00.00 (OF) Vigilância e Segurança 49.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.640,00 € 

02.02.19.C0.00 (OF) Assistência Técnica - Outros 2.930,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.930,00 € 
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02.02.19.C1.00 (OF) Assistência Técnica - AVAC 5.840,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.840,00 € 

02.02.19.C2.00 (OF) Assistência Técnica - Elevadores  1.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.020,00 € 

02.02.21.A0.00 
(OF) Utilização de Infraest. de Transp. - 
Portagens  

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

02.02.22.H0.00 (OF) Outros - Saúde no Trabalho 8.130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.130,00 € 

02.02.25.01.00 (OF) Despesas Condomínio 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 720,00 € 

02.02.25.02.00 (OF) Outros Serviços - Outros 7.960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.960,00 € 

02.02.25.05.00 (OF) Prestadoras de Serviços de Limpeza 21.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.100,00 € 

04.08.02.B0.00 
(OF) Outras - Restantes Transf.  para as 
famílias 

12.350,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.350,92 € 

06.02.03.A1.00 (OF) Despesas Bancárias 40,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € 

Totais : 

  

435.730,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 435.730,92 € 

 

 

Para o exercício do ano de 2018, foi efetuada uma previsão orçamental de 568.930,65€.  

No entanto, conforme se pode verificar, o valor efetivamente aprovado pela Direção Geral da 

Administração da Justiça foi de 435.730,92€. 
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3. Recursos materiais 

As organizaço es para desenvolverem a sua atividade e para responder a s tarefas que lhes 

esta o atribuí das precisam de recursos materiais. 

No que se refere a s instalaço es, ha  falta de condiço es na generalidade dos Pala cios da 

Justiça. 

Relativamente ao parque informa tico, os computadores atribuí dos aos Srs. Magistrados 

esta o na sua maioria desatualizados e obsoletos, precisando, por isso, de ser substituí dos. 

No que respeita aos oficiais de justiça e às secções de processos o parque informático foi 

renovado em 2016, apenas faltando, com a obrigatoriedade da digitalização, equipamentos para a 

aplicação prática desta nova alteração legislativa, designadamente, terminais nas secções para a 

consulta de processos, equipamentos nas salas de audiência e de videoconferência para visualização de 

documentos e de testemunhas e, ainda, impressoras multifunções mais rápidas. 

Este tribunal dispõe de três máquinas fotográficas e três gravadores, todos digitais, os quais 

são insuficientes, dada a dispersão territorial dos juízos deste tribunal. 

Como tem sido referido nos diversos relato rios respeitantes ao estado dos serviços do 

Tribunal, o mobilia rio existente, quer nos gabinetes dos Srs. Magistrados, quer em algumas secço es, e  

obsoleto e pouco funcional, tendo-se ja  solicitado a sua substituiça o. 
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VI. ATIVIDADES A REALIZAR 

 

Em 2017 obtivemos um elevado grau no cumprimento das atividades propostas, resultado 

que se deveu ao empenho, colaboraça o e voluntarismo de todos aqueles que nelas participaram. 

Em reunia o do Conselho Consultivo de 05-03-2018 foram apresentadas propostas que 

foram integradas no plano como segue: 

 
 
1. 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E ARTICULAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL E O IML 

 

 

Em 2016 foram realizadas reunio es, por jurisdiça o, entre magistrados, advogados e 

me dicos e o Gabinete Me dico Legal. 

Em todas essas reunio es foi lavrada uma ata, contendo diversas concluso es. 

Em 2017 tí nhamos previsto concretizar esta tarefa mas, devido a uma reestruturaça o 

interna do IML, na o foi possí vel encontrar um interlocutor. 

Apo s a nomeaça o de um Coordenador para este gabinete, reprogramamos esta atividade. 

 

Objetivos: 

 Instituir boas pra ticas e mecanismos de articulaça o nas diversas comunicaço es 

entre o Gabinete Me dico-Legal e o Tribunal e vice-versa. 

Intervenientes: IML e Tribunal 

Recursos a afetar:  Um magistrado judicial, Coordenadora do GIML e uma sala 

de reuniões, se necessário 

Prazo: O manual deverá ser enviado até 21-12-2018 
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2. 

ABERTURA DO TRIBUNAL À SOCIEDADE 

2.a)  

Visitas aos Palácios da Justiça 

 
Esta atividade consiste no agendamento de visitas às instalações dos Palácios da Justiça dos 

municípios que integram este Tribunal, onde pode ser explicado o papel de cada um dos intervenientes 

no sistema (Juízes de Direito, magistrados do Ministério Público, Advogados e Oficiais de Justiça) e 

assistir a audiências de julgamento. 

Objetivos: 

 Sensibilizar os estudantes para as profissões forenses e desmistificar a realidade destas; 

 Facultar aos estudantes um contacto com os magistrados e funcionários de uma 

determinada Secção do Tribunal; 

 Promover uma educação para a Justiça e o Direito; 

 Dar a conhecer a organização, competência, funcionamento e tramitação processual de 

uma determinada secção do Tribunal; 

Intervenientes: Escolas e o Tribunal 

Recursos a afetar: Juíza Presidente do Tribunal, Magistrados judiciais e do 

Ministério Público e Oficiais de Justiça  

Data: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 

Local: Nos diversos Palácios da Justiça 
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2.b)  

Juiz/Magistrado do Ministério Público por um dia 

 

Esta atividade consiste no acompanhamento, em período/dia previamente definido, de toda a 

atividade de um Juiz/magistrado do Ministério Público, quer na sala de audiências quer no gabinete do 

Tribunal. 

Este projeto está direcionado para jovens que pretendam enveredar pelo curso de Direito ou 

exercer profissões forenses, relacionadas com esta área. 

Objetivos: 

 Dar a conhecer o papel dos Juízes, magistrados do Ministério Público no sistema de justiça; 

 Obtenção de uma visão privilegiada do ambiente de um Tribunal; 

 Contribuir para uma escolha profissional, informada e responsável. 

Intervenientes: Escolas e o Tribunal 

Recursos a afetar: Magistrados judiciais e do Ministério Público  

Data e local: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 

Local: Nos diversos Palácios da Justiça 
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2.c)  

Julgamentos simulados 

Esta atividade consiste na realização de julgamentos simulados, efetuados nas salas de 

audiência dos diversos Palácios da Justiça, cujos casos/histórias serão, previamente, preparados pelos 

professores e alunos, onde o Juiz e, em algumas situações, o magistrado do Ministério Público, são 

profissionais, sendo todos os restantes intervenientes personagens fictícias, representadas pelos 

alunos/professores. 

 

Objetivos: 

 Promoção dos valores democráticos; 

 Despertar a consciência para a importância de analisar e compreender os vários pontos 

de vista relacionados com direitos, liberdades e garantias; 

 Formação cívica dos alunos. 

Intervenientes: Escolas e o Tribunal 

Recursos a afetar: Magistrados judiciais e do Ministério Público e Oficiais de 

Justiça  

Data: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 

Local: Nos diversos Palácios da Justiça 
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2.d)  

Estágios Profissionais 

Este projeto procura valorizar as qualificaço es e compete ncias adquiridas no a mbito dos 

cursos profissionais ou licenciaturas, mediante o contacto e exercí cio de funço es nas diversas secço es 

deste Tribunal. 

A realizaça o de esta gios profissionais implica a pre via assinatura de protocolos entre o 

Estabelecimento de ensino e o Tribunal cujos objetivos podera o assentar nos seguintes pontos: 

 Possibilitar especiais condições para os alunos dos cursos do estabelecimento de ensino e 

respetivo corpo docente, bem como aos magistrados e funcionários judiciais do Tribunal Judicial 

da Comarca do Porto Este; 

 De acordo com a área científica de formação, proporcionar estágios de formação, nos diversos 

Palácios da Justiça deste tribunal. 

Intervenientes: Estabelecimentos de ensino e o Tribunal 

Recursos a afetar: Oficiais de Justiça  

Data: A agendar de acordo com o programa escolar e/ou 

solicitações 

Local: Nas Unidades de Processos dos diversos Palácios da Justiça 

 

2.e) 

Deslocação de Magistrados a estabelecimentos de ensino 

Esta atividade tem por finalidade possibilitar a participaça o de magistrados em debates 

relacionados com tema jurí dicos, a realizar nos diversos estabelecimentos de ensino. 

 

Objetivos: 

 Possibilitar o contacto com os magistrados; 

 Promover uma educação para a Justiça e o Direito. 

Intervenientes: Escolas e o Tribunal 

Recursos a afetar: Magistrados 

Data: A agendar de acordo com as solicitações e a disponibilidade 

dos intervenientes 

Local: Em espaços dos Estabelecimentos de Ensino 
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3. 

REUNIÕES DE TRABALHO 

3.a)  

Avaliar as novas funcionalidades do Citius 

No seguimento de uma reunia o entre a OSAE, o Tribunal e os Juí zes do Juí zo de Execuça o de 

Lousada foram assinalados alguns contributos para melhoria do sistema informa tico, ficando previsto o 

agendamento de nova data para avaliaça o. 

Dado em que 2016 e em 2017 foram efetuadas alteraço es ao sistema informa tico relegou-se 

para este ano judicial a realizaça o desta atividade. 

 

Objetivos: 

 Aferir da funcionalidade das ferramentas informa ticas; 

 Propor alteraço es, caso seja necessa rio. 

Intervenientes: OSAE e Tribunal 

Recursos a afetar: Magistrados Judiciais do Juízo de Execução e Juíza Presidente 

do Tribunal  

Data: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 

Local: Uma sala de reuniões no Palácio da Justiça de Lousada 

 
 

3.b) 

Articulação entre o Instituto da Segurança Social e o Tribunal 

Estas reunio es te m por objetivo corrigir e sinalizar as a reas que ameaçam o cumprimento 

dos objetivos propostos e melhora -las. 

 

Objetivos: 

 Monitorizar as boas práticas acordadas em reuniões anteriores; 

 Caso ainda persistam constrangimentos, encontrar soluções para os ultrapassar. 

Intervenientes: Magistrados Judiciais do Juízo de Família e Menores, Diretores 

e Técnicos da EMAT do Instituto da Segurança Social e Juíza 

Presidente do Tribunal 

Recursos a afetar: Uma sala de reuniões no Palácio da Justiça de Paredes 

Data: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 
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3.c) 

Articulação e agilização de boas práticas entre diversas entidades tais 

como Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e 

Sousa, Delegação do Instituto de Medicina Legal, Departamento de 

Psiquiatria, entre outras entidades e o Tribunal 

Estas reunio es te m por objetivo detetar constrangimentos e consensualizar a adoça o de boas 

pra ticas, agilizar e, no que for possí vel, simplificar as comunicaço es e os procedimentos. 

Objetivos: 

 Garantir uma melhor eficiência e uma boa gestão dos recursos disponíveis. 

Intervenientes: Conselho de Administração do CHTS, Médicos da Delegação do 

Instituto de Medicina Legal, Diretor do Departamento de 

Psiquiatria, entre outras entidades e a Juíza Presidente do 

Tribunal 

Recursos a afetar: Uma sala de reuniões no Palácio da Justiça de Penafiel e/ou na 

sede da respetiva instituição 

Data e local: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 
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3.d) 

Monitorização do cumprimento dos objetivos processuais e acompanhar a 

evolução da movimentação processual 

Estas reunio es te m por objetivo reunir com magistrados, chefes de secça o e secreta rios de 

justiça, a fim analisar a evoluça o do grau de cumprimento dos objetivos processuais e da movimentaça o 

processual e, caso existam desvios, encontrar soluço es para os corrigir. 

Ale m disso te m, tambe m, os seguintes objetivos: 

 Fornecer informaça o sobre os progressos face aos objetivos consensualizados; 

 Contribuir com informaça o regular para melhorar a efica cia dos Juí zos; 

 Aumentar os ní veis de responsabilizaça o prestando contas sobre a utilizaça o dos 

recursos; 

 Identificar os pontos fortes e os sucessos e alertar para os pontos fracos ou resultados 

desviantes, de forma a poder fazer os ajustamentos pontuais e as correções necessárias. 

Intervenientes: Juíza Presidente, Administradora Judiciária, Magistrados 

Judiciais, Secretários de Justiça e Escrivães de Direito 

Recursos a afetar: Uma sala de reuniões nos diversos Palácios da Justiça 

Data e local: A agendar  

 

3.e) 

Programar os objetivos processuais para os serviços judiciais do tribunal 

Nos termos do art.º 91º da Lei 62/2013, alterada e republicada pela Lei 40-A/2016, de 22 de 

dezembro e tendo em conta os resultados obtidos no ano anterior, o Juiz Presidente e o Magistrado do 

Ministério Público articulam para o ano subsequente, ouvido o Administrador Judiciário, propostas de 

objetivos de natureza processual, de gestão ou administrativa. 

Objetivos: 

 Cumprir o legalmente estipulado; 

 Cumprir as orientações do Conselho Superior da Magistratura; 

 Obter o máximo de consenso e uniformização entre os Juízes e as Secções. 

Intervenientes: Juíza Presidente, Administradora Judiciária, Magistrados 

Judiciais, Secretários de Justiça e Escrivães de Direito 

Recursos a afetar: Uma sala de reuniões 

Data: A agendar, devendo as propostas ser apresentadas ao CSM até 

15-10-2018 
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4. 

CONFERÊNCIAS “PARA DENTRO” (NO ÂMBITO JURÍDICO) 

4.a)  

Cooperação Judiciária Europeia em Matéria Civil (mecanismos e 

contactos) 

A complexidade dos sistemas jurídicos e administrativos dos Estados-Membros da União 

Europeia, aliado a uma legislação muito abrangente do direito civil (propriedade, contratos, família 

entre outros domínios), torna complexo o exercício dos direitos dos cidadãos e das empresas. 

Esta conferência, cujo tema será definido pela organização, tem os seguintes objetivos: 

 Divulgar e analisar as principais questões/dificuldades práticas dos Tribunais 

Portugueses aquando da aplicação da legislação da União Europeia; 

 Análise dos Regulamentos da União Europeia existentes sobre a matéria; 

 Identificar e aplicar instrumentos de cooperação; 

Organização Gabinete Português de Cooperação Judiciária e Tribunal 

Destinatários: Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Advogados, 

Solicitadores, Professores, Juristas, Alunos 

Recursos a afetar: Um auditório a designar 

Data e local: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 

 

4.b) 

Direito Europeu (o Reenvio Prejudicial) 

Sendo os tribunais portugueses tribunais de direito comum da União Europeia, esta 

conferência terá por finalidade debater o instituto do reenvio prejudicial, previsto no art.º 267º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

Objetivos: 

 Conhecer os termos e condições em que o juiz nacional pode/deve aplicar o 

instituto do Reenvio Prejudicial; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a matéria. 

Organização: Escola de Direito da Universidade do Minho e Tribunal 

Destinatários: Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Advogados, 

Solicitadores, Professores, Juristas, Alunos 

Recursos a afetar: Um auditório a designar 

Data e local: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 
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5. 

CONFERÊNCIAS “PARA FORA” (NO ÂMBITO JURÍDICO) 

Há vida nos Tribunais? 

Consiste na realizaça o, pelos estudantes dos cursos de humanidades e de multime dia, de um 

ví deo/livro/revista digital sobre as diversas profisso es jurí dicas e de que forma os cidada os podem 

recorrer a elas. 

Os trabalhos realizados sera o, posteriormente, divulgados, pelo menos e numa primeira fase, 

na pa gina web do Tribunal. 

Objetivos: 

 Contribuir para a transpare ncia do sistema de justiça e para a informaça o dos 

cidada os; 

 Sensibilizar os estudantes e os cidada os em geral para as profisso es forenses e 

desmistificar a realidade destas; 

 Promover uma educaça o para a Justiça e o Direito; 

 Reforçar o valor da participação cívica ativa, informada e responsável. 

Destinatários: Comunidade Jurídica e Escolar e Cidadãos em geral. 

Organização Estabelecimentos de ensino, com cursos de humanidades de 

multimédia e o Tribunal 

Recursos a afetar: Salas e Espaço multimédia 

Data: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 

Local: Estabelecimentos de Ensino e/ou Tribunal 
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6. 

PROJETO ESPAÇO FAMÍLIA 

Implementação do “Espaço Família” no Juízo de Família e Menores de 

Paredes 

Representa uma intervença o especí fica da supervisa o de conví vios, no a mbito tutelar cí vel e 

nas situaço es que, geograficamente e logisticamente se revelem como soluça o mais ajustada e exequí vel 

para as famí lias. 

Este espaço tem, entre outros, os seguintes objetivos: 

 Promover uma comunicação que vise reconhecer mútua e pessoalmente as competências 

parentais de ambos os pais; 

 Proporcionar aos pais e filhos um espaço para reconstruir vínculos, uma forma de 

proximidade relacional que ficou suspensa com a conflitualidade existente; 

 Restabelecer competências e recursos que permitam às pessoas evoluir no sentido de 

encontrar soluções fora deste espaço. 

Organização Instituto da Segurança Social e Tribunal 

Destinatários: Pais e filhos 

Recursos a afetar: Técnicas da Segurança social, Espaço do Tribunal 

Data: Decurso do ano de 2018 

Local: Palácio da Justiça de Paredes 
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7. 

ATIVIDADE CULTURAL 

Tertúlias com Arte 

Consiste num encontro de profissionais das diversas profisso es jurí dicas para discutir temas 

jurí dicos e ou sociais. 

No final, seguir-se-a  um momento cultural a cargo de uma associaça o/instituiça o local. 

Objetivos: 

 Debate livre sobre determinados temas jurídicos e outros; 

 Intercâmbio de pensamentos; 

 Convívio, melhor conhecimento, facilitador de melhor comunicação entre os 

representantes das diversas entidades. 

Organização Tribunal, Delegação da Ordem dos Advogados, OSAE, Câmaras 

Municipais, Escolas de Música e 

Dança/Bandas/Ranchos/Grupos de Teatro 

Recursos a afetar: Espaço dos diversos Palácios da Justiça do Tribunal 

Data e local: A agendar de acordo com a disponibilidade dos intervenientes 
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8. 

EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO 

Dia da Comarca 

Convívio com os operadores judiciários e suas famílias, com o objetivo de aglutinar todos 

aqueles que trabalham nas profissões jurídicas da área deste Tribunal de Comarca. 

O programa do evento será da responsabilidade no núcleo do município organizador. 

Objetivos: 

 Desenvolver as relações humanas; 

 Estimular a união e o convívio; 

 Aumentar os níveis motivacionais. 

Organização Núcleo de Felgueiras 

Destinatários Magistrados, Advogados, Oficiais de Justiça, Membros do Conselho 

Consultivo, Entidades que se relacionam com o Tribunal, Peritos e 

respetivas famí lias. 

Data e local: Em Felgueiras, no dia 16 de junho de 2018 

 

. PROJETOS E ATIVIDADES 
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