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Transformar a Justiça de dentro para fora
Nos últimos quatro anos, o Plano de Ação Justiça + Próxima 2016-2019 colocou no
terreno uma visão de transformação da Justiça para garantir uma maior proximidade
do cidadão, mais agilidade e transparência e promover a simplificação de processos
e procedimentos, adotando metodologias diversas, tradicionalmente não aplicadas
neste sector, novas funcionalidades e ferramentas tecnológicas.
Desde o início, revelou-se um plano ambicioso, desde logo, pelas 120 medidas
contempladas e que foram incrementadas ao longo do tempo, mas também pela
abrangência das várias áreas da Justiça cobertas e pelo método de aplicação e
monitorização, relançando um esforço coletivo de mudança e estimulando o
compromisso e cooperação entre os agentes da Justiça.
Com foco na simplificação e na digitalização de serviços, mas sem perder de vista as
reais necessidades dos diferentes públicos alvo, o Plano Justiça + Próxima foi
construído como um plano flexível e dinâmico, onde as propostas eram adicionadas
à medida que se identificavam novas necessidades ou abandonadas quando se
percebia que já não faziam sentido, mas, sempre, com uma visão de continuidade.
Foi e é uma verdadeira transformação de dentro para fora, atuando na base dos
sistemas informáticos e das metodologias de trabalho, mas também na parte mais
visível, no atendimento e na prestação de serviços aos vários agentes da Justiça,
desde o cidadão e empresas aos mandatários, aos oficiais de justiça e aos
magistrados.
De uma forma transversal, no Justiça + Próxima, foram abarcadas todas as áreas da
Justiça: dos Tribunais aos Registos, passando pela Propriedade Industrial, a Medicina
Legal, a Polícia Judiciária, a Reinserção Social e os Serviços Prisionais, com alterações
profundas na eficiência, na transparência e na proximidade ao cidadão,
implementando mudanças que são já visíveis no atendimento e na disponibilização
de serviços em diferentes canais, assim como na organização interna.
Quatro anos depois importa fazer o balanço das medidas executadas e dos resultados
obtidos, mas também perspetivar o futuro, no qual a simplificação pode ser ainda
mais aprofundada e alargada a novas áreas, serviços e funcionalidades que garantem
a continuidade da modernização e da transformação em curso.
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120 medidas para modernizar a Justiça
A modernização da Justiça é um dos desígnios do XXI Governo Constitucional e está
incluída no conjunto de reformas estruturais a que o executivo se propôs, durante a
legislatura que teve início no final de 2015. No passado recente, pouco tinha sido
feito para modernizar a área da Justiça e os próprios sistemas de informação estavam
a ficar obsoletos e com riscos de falhas graves, como a que aconteceu no sistema
CITIUS em 2014, sistema que suporta a gestão e a tramitação dos processos nos
Tribunais Judiciais. Este é apenas um dos exemplos do resultado da ausência de
investimento e de modernização no passado, o que também se verificou nos Registos
e noutras áreas da Justiça, adquirindo estatuto de prioridade máxima de ação no
plano de intervenção delineado pela nova equipa do Ministério da Justiça.
Mais do que atualizar os sistemas e potenciar a adesão aos serviços online, num
processo de transformação digital, o objetivo inicial visou promover uma Justiça ágil,
transparente, humana e mais próxima do Cidadão, simplificando processos e
procedimentos para conseguir maior eficiência, monitorando continuamente os
resultados e respondendo mais eficazmente ao que os seus utilizadores precisam.
Chegar mais próximo do cidadão e alterar o sentimento de desconfiança na Justiça e
a perceção de lentidão no acesso a serviços da justiça constituíram-se objetivos do
plano, colocando-se o utilizador no centro da atividade, clarificando e simplificando
a linguagem, mas também disponibilizando novos serviços através de canais vários,
evitando, assim, deslocações desnecessárias aos balcões dos diferentes organismos.
Logo numa primeira análise foram identificadas diversas linhas de ação e medidas
concretas a implementar, mas era preciso uma visão, um plano que estruturasse toda
a ação e que permitisse criar, em quatro anos, a base de uma Justiça Moderna que
perdurasse pelas próximas décadas, numa lógica evolutiva. Sem um plano claro,
existia o risco de resolver problemas pontuais, tomar medidas acessórias e nunca
chegar ao que é verdadeiramente fundacional. Era necessário definir ações
estruturantes, calcular impactos e necessidade de investimento, calendarizar e
medir, assim como estabelecer a base de intervenção e definição de novos serviços,
muitos deles que envolviam vários organismos da Justiça e até de outros ministérios.
A dezembro de 2015, teve início o processo de construção do plano e o primeiro
trabalho foi de diagnóstico e de definição de necessidades, seguindo as linhas
orientadoras já alinhadas no Programa do Governo, nas Grandes Opções do Plano e
no Simplex +, assim como no Plano Nacional de Reformas. A estes juntou-se o
diagnóstico feito pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Justiça, que envolveu os
diferentes agentes da Justiça e o próprio cidadão, já que o plano foi aberto à consulta
pública e contou com um elevado nível de participação de sugestões e ideias.
Os contributos do Conselho Superior da Magistratura, da Procuradoria-Geral da
República, da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Solicitadores e Agentes de
Execução, da Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça e demais
testemunhos oriundos do universo da Justiça, a análise de relatórios de atividade
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setorial e dos organismos, estudos e auditorias e relatórios de boas práticas
internacionais, foram essenciais para conhecer o ponto de partida e definir a
estratégia a seguir.
Em pouco mais de três meses, foi realizado um levantamento exaustivo das ações que
refletiam necessidades concretas que foram identificadas neste processo, e
estruturadas as medidas segundo uma lógica de intervenção em quatro pilares de
atuação: eficiência, inovação, proximidade e humanização. Adicionalmente,
destacaram-se como prioridades do plano Justiça + Próxima, os princípios de
interoperabilidade, reutilização de informação, partilha de recursos e introdução de
novas ferramentas, fomentando uma lógica de colaboração inter e intrainstituições,
promovendo, também, a alteração da cultura organizacional do sector.
De um total de 120 medidas identificadas na primeira fase, 100 foram colocadas no
pilar da eficiência, 19 na inovação, 35 na proximidade e 9 na humanização, mas logo
de início a ideia foi que o Justiça + Próxima se assumisse como um plano dinâmico e
flexível, focado na continuidade, que permitisse absorver e integrar novas medidas,
sujeitando-se a uma revisão periódica.
Foram concluídas 122 medidas na legislatura anterior.
Ao longo dos últimos quatro anos, o plano beneficiou da entrada de novas medidas,
chegando-se a alcançar as 150 em dezembro de 2018 e 197 em setembro de 2019.
O investimento executado nos 4 anos de legislatura totalizou 25 Milhões de euros,
mais de metade suportado pelo Fundo de Modernização da Justiça e por Fundos
Comunitários.
Com o horizonte de uma legislatura de quatro anos bem presente, o plano estruturou
as bases da mudança, mas incluiu igualmente medidas passíveis de ser implementadas
rapidamente e com resultados mais imediatos, para promover a visão de mudança e,
através dos respetivos ganhos, motivar a adesão à transformação desejada, por parte
dos vários agentes da Justiça incluindo o cidadão.

Transparência na calendarização e medição das medidas executadas
A nova abordagem metodológica adotada no Justiça + Próxima definiu sucessivas
vagas de implementação das medidas calendarizadas, e momentos de análise
periódicos, suportados numa lógica de alinhamento com os organismos e os agentes
da Justiça, essenciais para a sua concretização. O desafio de priorizar as medidas, e
definir um calendário de execução, foi passado aos organismos, que têm a capacidade
e competência para as executar, com a orientação do Ministério que definiu a
governação do plano e as rotinas de gestão e de reporte.
À Direção-Geral da Política da Justiça (DGPJ) foi acometida a gestão e monitorização
do Plano, em proximidade com a tutela. Os Organismos com a responsabilidade de
liderar o cumprimento de cada uma das medidas foram designados “Coordenadores
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da Medida” e os restantes organismos e serviços com alguma participação naquelas
foram os “Organismos envolvidos”.
No caso do projeto do Tribunal +, dado o seu elevado valor estratégico, foi
coordenado diretamente pelo Gabinete da Secretária de Estado da Justiça e
executado pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) e
pela Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), sendo que, neste caso,
também outras entidades foram chamadas a participar nas várias fases do projeto,
como o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria Geral da República e a
Direção-Geral da Política da Justiça (DGPJ).
O plano de ação foi apresentado a 1 de março de 2016 e a filosofia de implementação
das 120 medidas incluídas na primeira versão, incluiu projetos-piloto, realizados de
acordo com as boas práticas, testando conceitos, em ambientes reais, avaliando e
analisando os resultados, antes de promover o seu alargamento e replicação para
outras realidades ou dimensões. Foram constituídos grupos de trabalho compostos
pelos organismos relevantes em cada projeto, assumindo-se estes como
coordenadores das medidas.
O calendário de execução, baseado em projetos maioritariamente de curta e de
média duração, foi definido de acordo com um processo de priorização baseado em
critérios como o impacto esperado e o carácter estruturante da medida. Esta
priorização permitiu a calendarização da implementação das medidas, tendo especial
atenção ao encadeamento lógico e necessário de algumas.
Coube a cada entidade coordenadora identificar um gestor de reporte para as
diferentes medidas e foi criada uma plataforma, a custo zero, com ferramentas que
estão disponíveis no mercado, através da qual se produzem os relatórios mensais de
execução das medidas.
O ciclo curto de reporte obrigatório, permite ajuizar o cumprimento macro do Plano
e antecipar dificuldades, para além de permitir um contínuo alinhamento entre todas
as entidades envolvidas. Mas é também daqui que saem os números de execução,
entre outras métricas, que são publicados todos os meses na Plataforma Digital da
Justiça, seguindo a orientação de transparência que se impôs ao plano. Foi criado um
dashboard interno para a equipa do Ministério e para os organismos, onde se
identifica continuamente o ponto de situação, as medidas executadas e os riscos, se
aplicáveis.
A concretização das principais medidas foi igualmente um compromisso assumido nos
Quadros de Avaliação e Responsabilização (QUAR) e nos Planos de Atividades dos
organismos, o que significou, desde logo, uma apropriação dos projetos, criando o
movimento de mudança que se pretendia que fosse feito também pelos agentes da
Justiça e não originado apenas pelos gabinetes do Ministério de acordo com decisões
políticas.
Aplicando o princípio da transparência, a implementação do plano privilegiou o
acompanhamento e a monitorização contínua de indicadores de execução de projeto
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e apuramento dos resultados alcançados. Para projetos estruturantes de
transformação, em que se pretendeu perceber de que forma as medidas poderiam ou
não ser concretizadas, houve a necessidade de acompanhamento e reporte constante
da evolução, o que permitiu a identificação atempada de desvios, problemas e riscos,
gerando as ações corretivas ou de mitigação aplicáveis. Este sistema de reporte
periódico forçou a comunicação e ou a tomada de de decisões difíceis nos momentos
certos, evitando derrapagens que poderiam comprometer definitivamente os
projetos.
Ao mesmo tempo, este modelo criou uma visibilidade transversal para todos os
organismos, de forma muito concreta, sobre o que estava a ser executado em toda a
estrutura, e também para a sociedade civil, que pode acompanhar os indicadores
através do site que foi criado com esse objetivo.

Encontrar soluções e envolver os agentes da Justiça
Desde o lançamento, as medidas incluídas no plano respondiam a necessidades e
ambições várias das diferentes áreas da Justiça, nomeadamente o Sistema Judiciário
e os Meios de Resolução Alternativa de Litígios, a Investigação Criminal e Meios
Forenses, a Reinserção Social e Serviços Prisionais, os Registos e Propriedade
Industrial e os próprios serviços da Justiça. Fez, por isso, todo o sentido, que todas
fossem envolvidas diretamente para encontrar as melhores soluções.
Os grupos de trabalho que foram criados nas várias áreas, e que envolveram equipas
multidisciplinares e de diferentes organismos e entidades, representando as áreas de
especialidade e/ ou as competências necessárias a cada medida, estavam focados em
soluções, sendo essenciais para densificar as medidas e delinear os planos detalhados
de projeto, calcular o investimento, tempo e esforço previsto e estimar os impactos
e os benefícios a alcançar.
Com este processo criou-se uma relação de confiança e de proximidade, sendo os
agentes, que estão no terreno, parte ativa na construção das diferentes soluções, e
eles próprios, ao longo do processo, os impulsionadores da mudança.
No âmbito dos sistemas de informação dos tribunais foram criados criados 14 grupos
de trabalho que ajudaram a definir as bases dos projetos, que avançaram, muitos
deles, numa abordagem de implementação assente em projetos-piloto, realizados de
acordo com as boas práticas, testando conceitos, em ambientes reais, antes de
promover o seu alargamento e replicação para outras realidades ou dimensões.
A transversalidade de várias medidas, que beneficiam mais de uma área dentro da
Justiça, diferenciando-se pela inovação na interligação de diferentes sistemas, foi
favorecida com esta filosofia de trabalho que contornou os tradicionais silos em que
as organizações trabalhavam, e colocou todas as equipas a funcionar em conjunto
para a modernização e a melhoria do serviço ao cidadão e dos procedimentos
internos.
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Uma vez mais, o projeto do Tribunal + é um dos exemplos, juntando os oficiais de
justiça do Tribunal de Sintra na conceção do protótipo do balcão de atendimento - o
Balcão +, mas também na definição de procedimentos de back office de uma
secretaria de um tribunal mais eficiente, com menos papel e que privilegia a partilha
de recursos.
Outros envolveram também os próprios Juízes, como a definição do Interface dos
Magistrados, que contou com mais de 30 reuniões de trabalho e uma dezena de
contactos com os juízes em ambiente real, a que se juntaram mais de 300 sugestões
de intervenção no Citius e no SITAF. O próprio nome do interface foi escolhido pelos
magistrados, e na implementação do projeto nas comarcas piloto são também os
juízes escolhidos pelos órgãos de gestão que servem de embaixadores, disseminando
o conhecimento de utilização do sistema obtido nas formações aprofundadas e
trazendo também de volta o feedback dos utilizadores.
Num âmbito ainda mais alargado, o BUPi - Balcão Único do Prédio, o projeto que foi
lançado em 2017 e que simplifica e agiliza a identificação dos donos dos prédios
rústicos e mistos e a sua localização georreferenciada, mostra como é possível
envolver várias áreas da Administração Pública num mesmo projeto com benefícios
claros para o ordenamento do território e para a sociedade civil.
O projeto arrancou com um piloto em 10 concelhos, envolvendo a área da Justiça
através do Instituto dos Registos e do Notariado; as Finanças, através da Autoridade
Tributária e Aduaneira; a Administração Interna; o Ambiente, através da DireçãoGeral do Território; a Agricultura, através do Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas e do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e
Administração Local, com os municípios que integram o piloto. A primeira fase
decorreu até final de 2018, abarcando uma área de 245.821 hectares, e foram sendo
adicionadas novas funcionalidades à plataforma que ajudaram a simplificar a
interação com os cidadãos, nomeadamente com a possibilidade de desenhar um
esboço dos seus terrenos no mapa.

Otimizar recursos financeiros
Em todo o plano de ação esteve sempre integrada a filosofia de reutilização de
informação e recursos, assim como a sua partilha. O ponto de partida do Justiça +
Próxima nunca foi de ignorar o que tinha sido feito até à data, em ciclos legislativos
anteriores, mas aproveitar o que estava bem feito numa lógica de melhoria contínua.
A grande abrangência das iniciativas de modernização, e a ambição de transformação
de sistemas e infraestruturas muito complexas, como os Registos e o CITIUS e SITAF,
exigiam investimentos avultados. Contudo, o compromisso foi o de fazer a
transformação sem onerar o Orçamento de Estado, com o princípio da maior
racionalização. Com essa preocupação presente, foi revitalizado o Fundo para a
Modernização da Justiça, que até então não tinha sido utilizado para reforço das
Tecnologias da Informação ou na gestão de mudança funcional.
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A regulamentação era complexa e foi necessário fazer duas portarias que a tornaram
mais clara e melhoraram a gestão e utilização dos recursos disponíveis, alinhando-os
com as necessidades para o cumprimento do plano Justiça + Próxima, o que se revelou
central para o sucesso da implementação de muitas medidas.
Paralelamente, foi criada na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça uma estrutura
de apoio a candidaturas a fundos comunitários, visando capitalizar os recursos
existentes, intervindo na identificação de avisos e programas e apoiando na
preparação de candidaturas,. Na prática, foi possível empreender a modernização da
Justiça, nestes últimos 4 anos, fundamentalmente com recurso a fundos comunitários
e ao Fundo para a Modernização da Justiça.
Impactos diretos na relação do cidadão com a Justiça
Em outubro de 2019, mais de 3 anos depois do lançamento do Justiça + Próxima, 123
medidas estão concluídas.
Neste grupo destacam-se, pela sua dimensão e impacto, o Tribunal + e a Plataforma
Digital da Justiça - Justiça.gov.pt -, que concentrou num único site toda a informação
de serviços da Justiça, numa linguagem mais clara e acessível, e que representam
momentos de transformação, na forma como o cidadão e as empresas, assim como
os mandatários, interagem com os vários serviços.
Hoje os cidadãos já podem consultar os seus processos através da internet, a qualquer
hora e em qualquer lugar sem terem de se deslocar aos tribunais, num projeto que
começou com os processos executivos e depois foi alargado à totalidade das matérias.
A emissão da Certidão Judicial Eletrónica, assim como a Certidão Criminal de Pessoas
e Empresas e a Certidão Permanente de Registo Predial, que passaram a ser emitidas
online, poupam muitas horas de deslocação dos cidadãos aos serviços e são
ferramentas de simplificação também da atividade dos Registos, algumas das quais
envolvendo, agora, a emissão automática, ou seja, sem qualquer intervenção
humana.

Certificados do Registo Criminal emitidos online (desde julho 2016): 250.000
A utilização do canal online cresceu mais de 80% por ano, representando uma
poupança anual (se adesão a 100%): 55.000€ euros decorrentes da diminuição dos
tempos de atendimento presencial (cerca de 5.500 horas)
Também na área dos Registos se deram passos significativos de simplificação da
relação com o Cidadão, com um novo serviço de alertas de caducidade e renovação
de documentos, que é útil para evitar que a validade seja ultrapassada e ajuda a
descongestionar os serviços com renovações em cima do prazo.
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Algumas das conquistas são marcos relevantes na história da Justiça em Portugal mas
também pioneiros a nível internacional, como o facto de, a partir de 2018, todos os
Tribunais terem tramitação de processos eletrónicos de forma alargada e obrigatória.
Estes são apenas alguns dos muitos exemplos das medidas que têm mais impacto
junto do cidadão, e que implicaram uma nova dinâmica nos sistemas, e até na
reorganização do trabalho nos serviços dos organismos, como aconteceu nos Tribunais
onde se procedeu à simplificação de tarefas de gestão dos processos e de impressão,
envelopagem e expedição postal de notificações aos mandatários.

“Impacto das notificações eletrónicas a mandatários nas injunções: Cerca de
1.500 Horas de poupança na preparação do envio das notificações e poupança de
423.000 € com expedição (180.000 notificações)”

As novas interfaces de magistrados, e do Ministério Público, dos mandatários e das
secretarias, que se seguem, vão conseguir simplificar a consulta de informação, o
cálculo de custas e auxiliar a decisão e tramitação dos processos, contribuindo para
uma Justiça mais célere, com menos pendências, que beneficiam toda a sociedade e
a economia.
O espírito de inovação que esteve integrado no plano de ação tem uma materialização
no HUB da Justiça, um espaço criado para acolher projetos transversais, de base
inovadora, que não ficam fechados por estarem dentro de um organismo e que podem
ser trabalhados numa lógica de startup com equipas multidisciplinares. Esta nova
estrutura tem um modelo de participação que não se esgota na Justiça, e que inclui
a AMA, o LABX e o INA, e representa uma nova forma de trabalhar e abordar os
projetos.

Balanço Global do Plano “Justiça + Próxima 2016-2019”
Factos relevantes (até 25 de outubro de 2019)
Nº de medidas concluídas: 122
Nº de medidas em desenvolvimento: 50
Nº de medidas por iniciar desenvolvimento: 25
Montante acumulado de investimento realizado: 25 214 414 €
Nº de Medidas concluídas por ano:
2016: 22
2017: 41
2018: 18
2019: 41 até ao final da legislatura, totalizando 122 medidas concretizadas.
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Nº de medidas concluídas por pilar estratégico:
Eficiência: 67
Proximidade: 30
Inovação: 17
Humanização: 8
Nº de medidas por áreas beneficiárias:
Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios: 62
Registos e Propriedade Industrial: 21
Serviços da Justiça: 15
Investigação Criminal e Meios Forenses: 12
Participação e Inovação: 10
Reinserção Social e Prisionais: 2
Impacto monetizado das medidas concretizadas (entre as mais efetivas no capítulo
eficiência):
4,9 Milhões de euros/ano (em tempo de trabalho eliminado ou em impacto direto na
despesa)

As 3 medidas com maior impacto monetizado na eficiência da Justiça:
• CITIUS – Expansão ao Penal
Poupança anual de cerca de 2 Milhões de euros:
Cerca de 25.000 horas de trabalho de Oficiais de Justiça +
1,8 Milhões de euros (poupança consumíveis e expedição postal)
•

CITIUS - Acesso dos Administradores de Insolvências

Poupança anual: 943.000€
Cerca de 21.500 Horas de trabalho poupadas +
730.000 Euros (poupança expedição postal)
•

Integração eletrónica de informação de inquéritos proveniente da PSP

Poupança anual: 626.000€
Cerca de 63.140 horas de trabalho de oficiais de justiça
Acresce ainda que a adoção das alterações introduzidas na dinâmica e funcionamento
dos tribunais no âmbito do piloto Tribunal + poderá ter um impacto equivalente a
35M€/ano, resultante da otimização de tarefas realizadas pelos Oficiais de Justiça,
quando expandidas a nível nacional.
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Área dos Tribunais:
Enquadramento
A modernização dos Tribunais, através do Plano Justiça + Próxima, visa “Capacitar os
Tribunais e todos os profissionais de condições para um exercício da Justiça
assegurando máxima qualidade, garantindo elevada celeridade e eficácia,
defendendo articulação e autonomia para uma adequada administração dos meios,
mudando perceções e fortalecendo a confiança”.
Tem sido seguida a abordagem de Envolver todos os agentes da Justiça na definição e
execução conjunta de soluções – organizacionais, tecnológicas, procedimentais, legislativas,
formativas, etc. - focadas nos cidadãos e nas empresas, defendendo, valorizando e
desenvolvendo os profissionais, robustecendo as infraestruturas e renovando
equipamentos, simplificando e automatizando procedimentos administrativos, evoluindo
e substituindo sistemas de informação, alargando o paradigma da tramitação eletrónica
por regra, promovendo a transmissão de informação desmaterializada, tirando partido de
metodologias colaborativas e iterativas, capitalizando o conhecimento, a experiência
acumulada e os recursos existentes e com a ambição da experimentação, aprendizagem e
melhoria contínua.
Na legislatura anterior, através de medidas que incidiram simultaneamente em várias
vertentes e com uma ação focada na produção de resultados duradouros, foi estabelecida
uma base - legal, cultural, tecnológica - sólida e que reconhecidamente reflete as melhores
práticas, possibilitando agora a aceleração da aplicação do paradigma Digital by default
nas suas diferentes dimensões por forma a posicionar os Tribunais, os seus profissionais e
o Sistema de Justiça português como a referência global em termos de qualidade, eficácia,
eficiência, visão e de serviço público.
Factos relevantes
1.
Uma parte substancial das medidas do Plano de Ação “Justiça mais Próxima” da
área da Justiça dizem respeito a medidas relativas ao universo dos Tribunais e meios de
resolução de litígios.
2.
Foram submetidas 6 candidaturas relativas a iniciativas do universo dos Tribunais
a financiamento comunitário num valor de cerca de 5 M€ e todas aprovadas.
3.
O projeto “Tribunal+”, assente num novo modelo de atendimento, de simplificação
administrativa de secretaria e otimização das tarefas realizadas pelos Oficiais de Justiça,
expandiu-se em 2019 por forma a abranger um universo de 250 tribunais. Prevê-se uma
poupança em horas de trabalho equivalente a cerca de 9,7 milhões de euros por ano
(mais de 783 mil horas de trabalho). À escala nacional estima-se um efeito ponderado de
35 milhões de euros por ano. O aumento de eficiência dos serviços administrativos irá
acelerar a recuperação da pendência processual, contribuindo para prazos médios de
resolução de processos mais reduzidos, uma justiça mais célere e um melhor serviço ao
cidadão.
4.
Desde 2015, foram renovados mais de 90% dos equipamentos existentes nos
tribunais:
a)
Possibilidade de acesso remoto para todos os juízes
b)
Aumentada a dimensão máxima das peças processuais
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c)
Definido um plano de continuidade de negócio
d)
Incrementada a largura de banda da rede de comunicações
e)
Instalado um novo centro (redundante) de disaster & recovery
f)
Reforçada a segurança e monitorização das tentativas de intrusão
g)
Distribuídos equipamentos para acesso wifi (em aquisição)
h)
Substituição de todos (3.400) os portáteis de magistrados (em curso)
i)
Disponibilizados monitores adicionais para magistrados
j)
Substituição das (7.227) estações de trabalho de oficiais de justiça (em aquisição)
k)
Instalados novos ecrãs para salas de audiência
l)
Recolha de impressões lofoscópicas por equipamentos digitais (em aquisição)
m)
Renovadas impressoras, digitalizadores e multifunções
n)
Será disponibilizado novo equipamento para recolha e gestão de áudio+vídeo das
diligências (em aquisição)
o)
Realizado piloto de transcrição automática e será incorporada nos novos interfaces
para magistrados
5.
Foi disponibilizada a Plataforma Digital da Justiça em www.justica.gov.pt com uma
área de serviços digitais dos tribunais em www.tribunais.org.pt dirigidos a cidadãos e
empresas
a.
Certificado (Digital e Permanente) do Registo Criminal
i.Foram emitidos mais de 225.000 certificados
ii.Em cada ano tem aumentado a utilização do canal online em cerca de 80%
iii.Cerca de 25% de pessoas coletivas e 13% de pessoas singulares utilizam o canal online
b.
Consulta de Processos Judiciais
i.Foram realizadas mais de 75.000 consultas
ii.>50% dos acessos ocorre quando o atendimento dos Tribunais se encontra encerrado
c.
Certidões Judiciais Eletrónicas
i.Foram emitidas mais de 60.000 certidões
ii.30% das certidões são emitidas automaticamente (sem intervenção humana)
iii.O código de acesso foi utilizado mais de 40.000 vezes
6.
Desde 2017 que foram utilizados serviços para produção de mais de 1,4 milhões de
notificações com origem nos Tribunais (TAF, Comércio, DIAP), a que corresponde uma
poupança de mais de 100.000 horas de funcionários judiciais.
7.
Em 2018 foi alcançada a universalização da tramitação eletrónica nos Tribunais
portugueses: todos os tribunais da jurisdição comum e da jurisdição administrativa e fiscal,
dos tribunais de 1.ª instância aos Supremos Tribunais, tramitam eletronicamente os seus
processos.
8.
A significativa maturidade dos sistemas de informação de suporte à atividade dos
tribunais, a elevada qualidade dos dados processuais e o estado generalizado de
desmaterialização dos processos permitem que seja possível prosseguir a interoperabilidade
eletrónica de informação com entidades com as quais os Tribunais se relacionam, para
além das que já atualmente existem:
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d.
PSP, Registo Criminal, Registos, Segurança Social, Finanças, Solicitadores e Agentes
de Execução, IGCP, Ordem dos Advogados, Educação, GNR, PJ, INMLCF, ANSR, etc.
9.
Desde 2017 que foram enviadas mais de 400.000 notificações das injunções que
resultaram da simplificação do modelo, nomeadamente de linguagem. No 1º ano verificouse um aumento de 50% das dívidas pagas e mais 160% de pedidos de apoio judiciário.
a.
Encontram-se em curso ações de simplificação dos modelos de citações\notificações
com origem nos tribunais dirigidos a cidadãos e empresas.
10.
Com a colaboração de utilizadores-chave (juízes, procuradores, advogados, etc.) têm
sido renovados as interfaces aplicacionais existentes, aplicando novos paradigmas
tecnológicos, usando boas práticas de referência e focando na usabilidade e experiência
de utilização.
a.
Em 2016 foi disponibilizado um novo portal dos mandatários para os TAF e este ano
será lançada a versão beta de um portal único, tendo sido melhorada a forma de assinatura
eletrónica.
b.
Desde 2017, com juízes indicados pelo CSM e CSTAF, que tem sido concebido um novo
interface para juízes (Magistratus) com funcionalidades avançadas de consulta,
encontrando-se em disponibilização em 5 Comarcas (Évora, Coimbra, Beja, Bragança e
Guarda) e em todos os TAF de 1ª instância. No primeiro trimestre de 2020 será
disponibilizada uma versão que suporta a tramitação e alargado a mais 2 Comarcas (LisboaOeste e Braga)
c.
Desde 2018 que foi constituído um Grupo de Trabalho com representantes da PGR
para desenvolvimento de novo interface para procuradores do MP (MP Codex) cuja 1ª
versão foi disponibilizada em setembro de 2019 num piloto a decorrer em 5 Comarcas e em
vários TAF
11.
Foram alcançados valores históricos nos principais indicadores da atividade dos
Tribunais: pendência, taxa de resolução, descongestionamento, duração e taxa de
eficiência.
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12.
Os resultados evidenciam também uma melhoria significativa no caso dos Tribunais
Administrativos e Fiscais:
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13.
Nestes 4 anos foram atingidos marcos significativos no universo das capacidades
existentes nos Tribunais:
a.
Tramitação eletrónica em todos os tribunais
b.
Atendimento centralizado e semi-automatizado
c.
Cultura da ambição pela melhoria contínua e experimentação
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d.
Consulta online de processos pelos cidadãos na plataforma de serviços digitais da
Justiça
e.
Serviços digitais de pedido+emissão de certidões judiciais e certificados do registo
criminal
f.
Interoperabilidade desmaterializada de informação com várias entidades externas
g.
Comunicações com linguagem mais clara
h.
Dashboards com indicadores de suporte à decisão
i.
Piloto da externalização de finishing e distribuição postal
j.
Renovação de 90% dos equipamentos tecnológicos
k.
Modernização das interfaces aplicacionais principais: Magistratus e MP Codex
l.
Conhecimento das atividades realizadas e pendentes em cada processo judicial
Praticamente todas as iniciativas, independentemente das dimensões em que
atuavam, direta ou indiretamente provocaram impacto, por um lado, na melhoria da
qualidade e das condições da atuação dos vários agentes da Justiça e, por outro
lado, no aumento significativo da eficiência, neste último caso através da
simplificação – em alguns casos mesmo a eliminação – de atos, alcançando um
acumulado de mais de 600.000 horas de poupança de tempo que foi possível
direcionar para outras necessidades (como por exemplo a própria tramitação
processual).
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Projetos em Destaque:
Entre os muitos projetos que foram desenvolvidos nos últimos anos no âmbito do
plano de ação Justiça + Próxima, contamos a história dos que se destacam pela
abrangência e impacto na transformação da Justiça.

1.

Tribunal
+
A revolução nos tribunais desde o atendimento até aos processos nas
secretarias

O Tribunal + foi um dos primeiros projetos do plano de ação Justiça + Próxima a ir
para o terreno e é uma das iniciativas centrais no âmbito das medidas de
transformação digital da Justiça. Este é, na base, um projeto de simplificação
administrativa, com uma componente importante de mudança no modelo de
acolhimento dos cidadãos que precisam de recorrer ao tribunal, através da
implementação de um balcão de atendimento centralizado, sustentado numa
transformação de procedimentos e metodologias de trabalho na retaguarda, nas
secretarias, e nas ferramentas de suporte à gestão.
Nesta perspetiva , é de grande abrangência, integrando vários projetos dentro do
mesmo objetivo, com o potencial de conseguir uma alteração profunda da forma
como os cidadãos encaram uma deslocação ao Tribunal, da sua relação com a Justiça
e, simultaneamente, uma atualização profunda nos métodos de trabalho nas
secretarias.
Com a apresentação oficial do Justiça + Próxima através de um projeto piloto num
tribunal onde se pudessem experimentar os novos conceitos bem como novas
metodologias, e verificar se a visão desenhada podia ser concretizada. O Tribunal
Judicial de Sintra, da Comarca de Lisboa Oeste, aceitou o desafio de ser o primeiro
a experimentar o modelo de transformação, em estreita colaboração com os
Conselhos Superiores, a Procuradoria-Geral da República e os órgãos de gestão da
comarca. O projeto avançou, assim, para a fase experimental.
O piloto no Tribunal de Sintra permitiu testar e conceber um novo modelo de
atendimento: informação e sinalização mais clara, um balcão de atendimento
centralizado, sistema de gestão de atendimento e de registo de entrada e agilização
do momento da saída do tribunal, dados/informação atualizada sobre o estado das
diligências, evitando que os cidadãos se sintam perdidos pelos corredores do
Tribunal. Nesta medida, o conceito é semelhante ao de um aeroporto, onde se
privilegia a transmissão clara e contínua de informação relevante para o utente, que
precisa de estar atento às sucessivas indicações que lhe são dadas, por exemplo,
sobre a porta de embarque e a sua localização, para saber, atempadamente, onde se
deve dirigir. A videoconferência e a transcrição automática das diligências foram
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também ferramentas, testadas, que permitiram conferir maior celeridade e
qualidade nos registos das diligências, na sua revisão, podendo a sua utilização servir
diferentes fins ou fases do processo.
Enquanto isso, na retaguarda, as mudanças concretizaram-se com a adoção de novos
modelos de execução e de gestão de tarefas, seguindo uma filosofia de monitorização
do trabalho e de melhoria contínua e com a aplicação de ferramentas de gestão de
incidentes como o Service-Desk: “O Meu Tribunal” ou a gestão das salas de
audiências.
Os sistemas informáticos onde são tramitados os processos das jurisdições civil e
administrativa e fiscal, o Citius e o SITAF, respectivamente, beneficiaram também
de melhorias que foram sendo identificadas juntamente com os principais utilizadores
dos mesmos, magistrados, oficiais de justiça e mandatários. A título meramente
ilustrativo, refere-se a introdução de automatismos, no âmbito do cálculo das custas
dos processos, agilizando a atividade “fazer a conta” do oficial de justiça.

Testar e implementar em processo de diálogo
O princípio de experimentação que está presente no plano de ação Justiça + Próxima
foi aplicado na plenitude no Tribunal +, juntando, em grupos de trabalho, elementos
do Ministério da Justiça, do Órgão de Gestão da Comarca, da DGAJ e do IGFEJ e
funcionários das secretarias para identificarem o melhor modelo de aplicação da
visão, quer do acolhimento e do atendimento nos tribunais, quer da simplificação de
procedimentos, passível de ser empreendida nas secretarias dos tribunais.
Foram constituídas e envolvidas equipas internas na fase de levantamento das
necessidades e dos perfis de cidadãos que se deslocam ao tribunal, tendo sido
analisados os percursos de quem procura o atendimento e de quem vai para
diligências. Esta fase culminou com a conceção de uma nova forma, otimizada, de
atendimento através de um balcão único, situado num local acessível do edifício,
com disponibilização contínua de informação em ecrãs, suportada num sistema de
gestão de atendimento e com a introdução de quiosques/dispensadores de senhas.
Todo o trabalho foi desenvolvido seguindo o modelo de diálogo e envolvimento.
Depois de uma fase de diagnóstico e de conhecimento da situação de partida que
passou por deslocações a tribunais vários das 23 comarcas, por benchmarks nacionais
e internacionais e por múltiplas reuniões e entrevistas, o piloto arrancou com o
objetivo de testar a visão e o conceito alinhavado, mas sempre com a perspetiva de
o melhorar e ajustar às efetivas necessidades dos tribunais.
Um momento marcante do piloto foi o workshop de dois dias, no qual participou um
conjunto de oficiais de justiça da Comarca de Lisboa Oeste e foi construído em cartão
e em tamanho real o protótipo do balcão de atendimento: mais funcional, ergonómico
e ajustado às necessidades e testada a melhor forma de apresentação. Mas este é
apenas um exemplo das muitas iniciativas que foram e estão a transformar os oficiais
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de justiça, primeiro apenas da comarca de Lisboa Oeste, em embaixadores e
implementadores do projeto, ajudando na disseminação e na adoção dos novos
métodos e dos resultados junto de outras comarcas.
Esta filosofia de trabalho colaborativo e de envolvimento dos agentes foi, igualmente,
aplicada na vertente do backoffice, observando diretamente situações reais,
medindo tempos e resultados e registando e propondo, em conjunto, novas formas
de melhoria dos métodos de trabalho.
No final do projeto piloto, que decorreu entre setembro e dezembro de 2016, mais
de 28 mil pessoas interagiram presencialmente com o Tribunal de Sintra, numa média
de 440 pessoas por dia. Foram atendidas mais de 14 mil cidadãos no Balcão + e 13,8
mil fizeram o check-in para diligências no quiosque/ dispensador de senhas. Na
componente de backoffice, a revisão e otimização de procedimentos e de execução
de tarefas resultou numa redução estimada de tempo dedicado a tarefas de menor
valor acrescentado, de cerca de 11%, podendo ser esse tempo liberto canalizado para
outro tipo atividades, essas mais críticas para um mais rápido fluxo de trabalho.
A redução de tempo estimada, monetizada e convertida no valor equivalente a
remuneração, corresponderá a um ganho de 465 mil euros. O impacto também será
sentido na redução de pendências e no aumento potencial de 10% do número de
processos concluídos, fruto da otimização do tempo dedicado pelos oficiais de justiça
no seu trabalho diário.

Atualmente, a dia 24 de fevereiro de 2020,existem Balcão+ em 49 tribunais de
média dimensão e a 201 tribunais de pequena dimensão, elevando-se o total a
250 tribunais.
Pequenos ganhos e grandes mudanças
O processo de mudança é normalmente longo e moroso, mas os ganhos que se vão
alcançando com iniciativas de impacto visível e mais imediato, tornam mais claro o
caminho que se traçou, encorajando a sua implementação. No caso do projeto do
Tribunal +, vários momentos e resultados contribuíram para uma crescente adesão às
suas iniciativas, em especial, quando os próprios oficiais de justiça sentiram no seu
dia a dia o resultado da análise e da revisão de procedimentos que os próprios
ajudaram a desenhar.
Foram identificadas inúmeras oportunidades de simplificação, de criação de
automatismos e, até, de eliminação ou melhoria de procedimentos, algumas
suportadas em ferramentas/ funcionalidades tecnológicas, outras simplesmente
associadas a novos comportamentos e métodos.
Um bom exemplo é o caso da solução para lidar com a atividade de procura e
junção de papéis realizada pelos oficiais de justiça, que reduziu a tarefa de um
tempo médio de 15 minutos para cerca de 4,3 minutos por papel, ao mesmo tempo
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que permite que o documento entrado chegue, de forma mais célere, ao próximo
interveniente, normalmente o magistrado, contribuindo para maior rapidez no
processo.
Mesmo com realidades e experiências diferentes, a partilha de boas práticas entre
as várias comarcas tem-se revelado positiva e um espaço de aprendizagem, com a
criação de novas rotinas e a uma maior flexibilização na gestão das tarefas e um
feedback positivo por parte dos Órgãos de Gestão das comarcas. As conclusões, os
resultados e as vantagens deste movimento de transformação nos tribunais
permitem, claramente, afirmar que este é já um processo sem retorno, com
mudanças, umas em curso e visíveis e outras com impacto a mais longo prazo na
organização, na simplificação, na melhoria do serviço ao Cidadão e na redução de
pendências nos tribunais portugueses.
Foi testada no Palácio da Justiça de Sintra e, posteriormente, ajustada à realidade e
contexto dos tribunais, uma nova metodologia de organização diária do trabalho das
secretarias, que passa pela definição de objetivos diários, reuniões diárias,
distribuição do trabalho pela equipa, acompanhamento de indicadores, identificação
de problemas e busca, em conjunto, de soluções. Um dos objetivos é a monitorização
contínua dos resultados alcançados e a sua análise conjunta, ao mesmo tempo que
incentiva a comunicação e partilha de práticas e a responsabilização de todos no
alcance dos objetivos traçados.
Esta metodologia e técnicas/ ferramentas associadas foram consideradas
inicialmente inapropriadas para os tribunais, mas rapidamente se mostraram mesmo
necessárias, para manter o foco no que realmente importa cumprir, garantir a
partilha efetiva de informação e potenciar uma gestão mais proativa e que envolve
todos os elementos e agentes relacionados.
E tudo isto foi feito de uma forma muito visual e intuitiva, clarificando as atribuições
e as tarefas de cada um, em sintonia com as orientações dos Magistrados, que, em
última instância, se focam na redução das pendências. A nova metodologia e
ferramentas associadas foram testadas apenas em Sintra, mas com naturalidade e
total empenho dos Orgãos de Gestão das Comarcas, foram disseminadas em 27
unidades de processo, que terão , no curto prazo, um papel determinante no
alargamento e passagem de conhecimento..

Outra iniciativa implementada com sucesso está associada ao conceito do economato
partilhado, que proporciona uma maior previsibilidade das quantidades de bens a
encomendar, uma racionalização do esforço e do tempo despendido nesta atividade
não core e estimular um maior sentido de partilha e de responsabilização. A título de
exemplo refere-se que a criação do economato partilhado num núcleo pode induzir
a que sejam gastos menos 300 euros por mês em material de economato.
Atualmente já se encontra em funcionamento, num total de 20 comarcas, com
dispersão por 74 edifícios.
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Numa fase de arranque, está um novo piloto que, mais uma vez, nasceu de uma
necessidade identificada: o módulo de gestão de atividades, em desenvolvimento
no CITIUS, que vai permitir agendar para uma data futura a atividade seguinte
necessária, no âmbito de cada processo judicial. Esta ferramenta resulta de uma
evolução de boas práticas já presentes nos tribunais e permitirá ter uma visão de
todas as atividades agendadas no futuro, facilitando uma calendarização e
planeamento do trabalho e a alocação de recursos, de acordo com as necessidades
ou os picos de trabalho que forem sendo identificados.

2.
Justiça.gov.pt - Plataforma Digital da Justiça
Agregar conteúdos e serviços, simplificar linguagem e oferecer um ponto único de
acesso à informação das várias áreas da Justiça. Estes são os princípios que levaram
à criação da Plataforma Digital da Justiça – o Justiça.gov.pt - que junta num mesmo
site, pela primeira vez, os Tribunais e Registos mas também a Reinserção e Serviços
Prisionais, passando pela Propriedade Industrial, a Medicina Legal e a Investigação
Criminal.
O projeto é central para a concretização do Plano Justiça + Próxima e representa
um passo marcante na criação de uma nova cultura de modernização,
transparência e participação.
A ideia do portal começou logo a ser trabalhada em paralelo com o plano de ação
Justiça + Próxima com o objetivo de criar uma plataforma que ancorasse todo o
trabalho de transformação digital e conseguisse oferecer um acesso fácil aos vários
serviços, com funcionalidades orientadas às necessidades do cidadão, e uma
linguagem simplificada que permitisse compreender os processos. Mas mais do que
dar informação e servir de ponto único de acesso, a Plataforma pretendeu dinamizar
a utilização efetiva pelos cidadãos, as empresas e os agentes da Justiça, divulgando
a existência dos serviços e ferramentas criadas e dando informação clara e útil sobre
a sua utilização e os benefícios de pedir certidões online, solicitar registo criminal,
agendar o Cartão de Cidadão ou fazer o registo de marcas e patentes.
Os números de utilização mostram que assim acontece, com mais de 20 mil
utilizadores a completar serviços todos os meses na plataforma que foi reconhecida
com vários prémios pela inovação e modernização administrativa.
Metodologia de melhoria contínua
O Justiça.gov.pt foi lançado a 29 de agosto de 2017, mas foi preparado ao longo de
vários meses por equipas de diferentes áreas da Justiça que contribuíram para o
projeto de forma proativa, com o objetivo de melhorar, inovar e transformar a
presença da Justiça na internet. A data de lançamento não foi vista como um fim em
si, mas como o início de um projeto de melhoria contínua, numa abordagem que
permite a introdução mais rápida de novas funcionalidades e melhoria das já
disponibilizadas, com mais recurso à opinião dos utilizadores.
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Logo desde o início do projeto, a prototipagem, a utilização de metodologias de
Service Design, que colocam as necessidades dos utilizadores no centro do
desenvolvimento, e a lógica de melhoria contínua, estiveram na base do conceito da
Plataforma e foram centrais na definição da visão do Justiça.gov.pt. O design do site,
a escolha da forma de apresentar os serviços e a toda a organização da estrutura e
dos conteúdos, foram testados junto dos vários públicos alvo e adaptados de acordo
com os resultados obtidos.
A experiência das equipas e a colaboração com as diferentes áreas foi essencial nesta
definição da estrutura e, à data de lançamento, a Plataforma já contava com mais
de 60 fichas de serviços e novas funcionalidades, como os simuladores, que, de forma
intuitiva, permitem calcular Taxas de Justiça ou os custos associados aos registos de
compra de habitação.
Também os sítios web dos diferentes organismos e entidades da orgânica do Ministério
da Justiça receberam novas páginas, com uma plataforma comum que permite uma
melhor partilha e disponibilização de conteúdos, notícias, estatísticas ou
documentos. Os primeiros sites a migrar foram o do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça
(IGFEJ), e atualmente já são sete os sites de organismos e entidades da Justiça
integrados no Justiça.gov.pt.
Desde o primeiro dia de disponibilização da Plataforma foram recebidas centenas de
mensagens e contributos, com elogios sobre o trabalho feito de transformação digital
de centralização da informação e serviços que antes estavam dispersos pelas
múltiplas páginas online dos organismos, mas também referindo informação em falta
e dando sugestões para a inclusão de novos serviços. Estes contributos não ficam
esquecidos e com base nas opiniões recebidas, foram alterados conteúdos, colocados
links que não existiam e colocados em prática o desenvolvimento de novos guias e
conteúdos.
Hoje, o Portal Justiça.gov.pt disponibiliza 99 serviços digitais , representando
mais de 300 mil visitas mensais e mais de 20 mil serviços completados todos os
meses na plataforma.
A inovação da plataforma e o seu papel no processo de transformação digital do
Ministério da Justiça foram reconhecidos pela APDC – Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações – que no estudo sobre 100 casos de modernização
em Portugal destacou o Justiça.gov.pt, pelos conteúdos e serviços mas também pela
tecnologia que é usada na base do site. Também a revista Exame Informática
distinguiu o trabalho do Ministério da Justiça no desenvolvimento de uma plataforma
que aproxima os cidadãos do Estado e realçou o trabalho que resultou na eficácia da
implementação e na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.
Números para a transparência e participação
Integrado dentro da Plataforma Digital da Justiça está também o Partilha, que dá
acesso a informação e estatísticas em formato aberto e que reúne mais de 120
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indicadores e uma dezena de cadernos temáticos, agregados por assuntos como a
Justiça e Economia, Nacionalidade ou Tribunais. Os números mais recentes sobre a
emissão de documentos, insolvências e ações cíveis estão publicados nesta área do
Justiça.gov.pt e podem ser acompanhados por todos os cidadãos, empresas e agentes
da Justiça.
A iniciativa de disponibilização, em modelo de dados abertos, de conjuntos de dados,
incluindo indicadores georreferenciados, tem também o objetivo de promover a
participação e maior colaboração da sociedade na ação governativa, envolvendo a
comunidade com a criação de instrumentos e ferramentas que permitam a ligação às
comunidades científica, académica e empresarial, através da reutilização de dados
abertos.
Destaques:
•

•
•

99 serviços online, nomeadamente: Consulta do estado do processo de nacionalidade
(novo), Registo Central do Beneficiário Efetivo (novo), Pesquisa de marca, Renovação
online do Cartão de Cidadão (novo), Agendar Cartão de Cidadão, Consultar certidão
permanente de registo comercial, Registar marca, Agendar o pedido de passaporte,
Pedir ou consultar o registo criminal (novo), Aceder a processos (novo)
mais de 300 mil visitas mensais
mais de 20 mil serviços completados todos os meses na plataforma

3 - Certidão Judicial Eletrónica
Inserida no Plano de Ação de Modernização Justiça + Próxima, a Certidão Judicial
Eletrónica é uma medida que permite aos intervenientes processuais, os seus
mandatários judiciais, aos administradores judiciais, ou a qualquer pessoa que nisso
tenha interesse, requererem e obterem, por via eletrónica, uma certidão
desmaterializada do processo judicial, mediante um código único de acesso, a um
custo reduzido.
Incluem-se os processos que correm nos tribunais judiciais, nos tribunais
administrativos e fiscais, bem como os processos da competência do Ministério
Público.
A Certidão Judicial Eletrónica veio permitir a requisição online de certidões de
processos judiciais. O acesso a este serviço é feito através da Plataforma Digital da
Justiça – Justiça.gov.pt e vem disponibilizar um código que substitui, para todos os
efeitos, o documento impresso e que pode ser entregue a qualquer entidade pública
ou privada, para os fins necessários, em vez da certidão em papel. Anteriormente,
para obter esta certidão era necessário que o cidadão se deslocasse a um tribunal e
fizesse um requerimento formal por escrito.
As vantagens desta medida, absolutamente inovadora no contexto dos tribunais, são
inúmeras, dado que facilita o acesso à informação, eliminando custos com a
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expedição de cartas e tornando mais célere e eficiente a aferição do estado dos
processos alvo de certificação.
Para o cidadão, facilita-se e simplifica-se o contacto com os tribunais ao deixar de
ser obrigatória a deslocação física, com os custos e tempo que isso implica. Mesmo
para os profissionais do foro judicial e auxiliares da justiça (mandatários e
administradores judiciais), esta ferramenta representa uma mais-valia para o
desempenho das funções, pois é-lhes facultada a possibilidade de pedirem uma
certidão eletrónica no mesmo sistema de informação que utilizam para a tramitação
dos processos, tendo acesso a todos os pedidos efetuados e ao correspondente estado
dos mesmos, sem qualquer necessidade de deslocação ao tribunal.
Por outro lado, a certidão eletrónica admite múltiplas utilizações, sem custos
acrescidos, já que tem associado um código único de acesso que permite a qualquer
entidade pública ou privada, a quem esse código seja entregue, aceder à certidão
em formato eletrónico - sendo que a apresentação do código substitui, para todos os
efeitos, a entrega de uma certidão em papel, como já acontecia noutras áreas dos
Registos, nomeadamente com a Certidão Permanente das empresas.
Também os mandatários podem solicitar a emissão de uma certidão eletrónica
através dos portais Citius e SITAF, que utilizam regularmente para apresentar as suas
peças processuais e consultar os seus processos.
Outra inovação associada à certidão eletrónica é a possibilidade de, em determinadas
situações identificadas na lei, a certidão poder ser emitida automaticamente pelos
sistemas informáticos de suporte à atividade dos tribunais, sem necessidade de
intervenção de funcionários de justiça, permitindo a alocação de pessoas para tarefas
de maior valor acrescentado.
O processo de modernização administrativo que suportou a disponibilização da
Certidão Judicial Eletrónica foi reconhecido pela ESOP com o prémio “Abertura”,
entregue ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ).

Agilizar a resposta do sistema judicial
Disponível desde 14 julho de 2017, a Certidão Judicial Eletrónica é mais barata,
dispensa a deslocação ao tribunal onde corre o processo e pode ser entregue, através
do seu código de consulta, a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, sem
limitação do número de utilizações durante o pedido de validade do documento.
É possível pedir certidões sobre processos pendentes ou arquivados de três tipos:
acerca do “estado do processo”, onde se indica se o processo está pendente ou se já
transitou em julgado; certidões de peças processuais, que contêm informações sobre
as peças processuais que fazem parte do processo sobre o qual se pedem as certidões;
e certidões de outro tipo, descrevendo-se o tipo de certidão pretendida, sendo depois
o tribunal a analisar se aprova ou nega o pedido.
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A certidão judicial eletrónica pode ser solicitada através da internet e
presencialmente, nas secretarias dos tribunais judiciais de primeira instância, nos
serviços do Ministério Público e nas secretarias dos tribunais administrativos de
círculo e dos tribunais tributários.
Esta é uma medida que veio dar um contributo significativo para a agilização da
resposta do sistema judicial e contribuir para uma justiça mais transparente e
acessível aos cidadãos e empresas.
Desde que foi disponibilizada, em julho de 2017, e até novembro de 2019, foram
emitidas no canal online mais de 65 mil certidões judiciais eletrónicas, 27% com
análise e emissão automática. O código de acesso foi utilizado cerca de 40.000 vezes.

4 - Consulta de processos pendentes nos tribunais
Os cidadãos envolvidos num processo em fase de julgamento em Portugal já podem
consultar online os atos processuais e documentos que fazem parte desse processo.
A medida foi lançada em maio de 2017 e, numa primeira fase, esteve aberta apenas
para os processos executivos. Desde finais de novembro de 2018 que passou a
envolver todos os restantes processos, com exceção das limitações limitações a este
direito previstas na lei (por exemplo quando o processo está em segredo de justiça).

Facilidade e transparência são palavras chave. Desta forma, qualquer cidadão pode
aceder a processos que tenha a correr nos tribunais judiciais e nos tribunais
administrativos e fiscais a partir de sua casa ou de qualquer outro local onde tenha
acesso à internet, evitando a deslocação aos tribunais ou o recurso a um advogado
ou solicitador. Para garantir a segurança e proteção da informação, o acesso faz-se
através de um sistema de autenticação segura através do Cartão de Cidadão ou da
Chave Móvel Digital.
Mediante estes mecanismos de autenticação, os cidadãos podem consultar o estado
de todos os seus processos por via eletrónica desde que estes estejam, naturalmente,
dentro dos limites estabelecidos pela lei em matéria de publicidade do processo. Até
à data do lançamento do serviço apenas os advogados e os solicitadores podiam
aceder, através da plataforma Citius, aos processos.
Com este novo serviço, que foi disponibilizado na Plataforma Digital da Justiça,
através do endereço Tribunais.gov.pt, passaram a estar disponíveis para consulta
online pelos cidadãos e empresas mais de um milhão e quinhentos mil processos, aos
quais se assegura maior acessibilidade e transparência.
Desmaterialização dos processos judiciais
Para garantir o acesso dos cidadãos aos processos em que estão envolvidos foi
necessário um caminho longo que exigiu vários passos concertados, desde o
desenvolvimento de aplicações informáticas a medidas legislativas. Dentro do projeto
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de desmaterialização dos processos judiciais a aplicação da tramitação eletrónica foi
um dos elementos essenciais para a concretização desta medida.
Depois de quase uma década de utilização do sistema informático de suporte à
atividade dos tribunais, o Citius, as medidas de reforço do sistema que foram
implementadas pelo Ministério da Justiça permitiram que se reunissem as condições
para a utilização em todas as áreas da responsabilidade dos tribunais judiciais,
incluindo aquelas que se revestem de maior sensibilidade.
Os mandatários passaram a poder remeter as suas peças processuais através do Citius,
permitindo-se também por essa via efetuar as notificações entre mandatários, com
as respetivas vantagens associadas. De notar que seguindo o que é determinado pelo
Código de Processo Civil, a tramitação eletrónica destes processos abrange apenas a
prática dos atos em relação aos quais as correspondentes leis de processo não
estabelecem disciplina própria e em que, além disso, a aplicação subsidiária da lei
processual civil se harmonize com a natureza desses processos.
Em setembro de 2018 também os processos do Supremo Tribunal Administrativo
passaram a ser tramitados eletronicamente através do SITAF. Com a entrada em
funcionamento da tramitação eletrónica os mandatários podem apresentar as suas
peças processuais, ser notificados e consultar os seus processos por via eletrónica, a
secretaria do Supremo Tribunal Administrativo procede à distribuição de processos e
pratica os seus atos no SITAF e os juízes Conselheiros podem proferir os seus acórdãos
também por via eletrónica.
Esta foi a primeira vez que se aplicou a tramitação eletrónica em todas as instâncias
de uma jurisdição, neste caso a jurisdição administrativa e fiscal, o que significa que
os processo da jurisdição administrativa e fiscal passaram a ser tramitados
exclusivamente por via eletrónica, desde o seu início num tribunal administrativo de
círculo ou num tribunal tributário (tribunais de 1.ª instância) até terminarem, caso
exista recurso para essas instâncias, com uma decisão final de um tribunal central
administrativo ou do Supremo Tribunal Administrativo.

Transparência que é transformadora
A disponibilização do acesso pelos interessados no processo ao atos processuais,
autores e processos pendentes tornou-se possível no âmbito das medidas de
desmaterialização que estão a ser implementadas nos Tribunais mas representa
também um compromisso de transparência do próprio sistema de Justiça. E é um
sinal de abertura do sistema, ao permitir a qualquer momento um cidadão possa ver
a decisão judicial, a data, quando foram enviadas as notificações para as outras
partes e como o fez, com que termos, entre outros dados que antes eram de difícil
consulta.
A medida prevê que um processo possa ser consultado online por quem faça parte
dele, nomeadamente, o autor, réu, exequente (o credor que pede a cobrança da
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dívida através da execução judicial), executado (o devedor contra quem foi
apresentada a execução judicial), arguido, assistente, contrainteressado, entre
outros. A consulta do processo é gratuita.
Refira-se que, em certas situações, não é possível a algumas partes do processo
consultarem todos os atos do mesmo. Isso acontece, por exemplo, nas execuções,
onde a pessoa contra a qual foi apresentado processo (o executado) não tem acesso
aos atos respeitantes ao início do processo de penhora.
Desde maio de 2017, registaram-se acima de 280.000 consultas de processos
judiciais, em mais de 90.000 acessos. Os dados revelam ainda que 50% dos acessos
ocorrem em dias ou horas em que os tribunais estão fechados, concretizando um
acesso mais fácil e eficiente para os envolvidos nos processos, aumentando a
transparência e aproximando os sistemas da Justiça do cidadão.
A possibilidade de os cidadãos poderem consultar um processo pendente nos tribunais
portugueses é um elemento de relevo para o sistema judicial português e para o
projeto de desmaterialização dos processos judiciais em curso na Justiça.

5 - Registo Criminal Online
A criação do portal do Registo Criminal Online foi uma das medidas de simplificação
administrativa mais emblemáticas no início da legislatura deste Governo, revelandose um sucesso em termos de utilização. Através deste serviço é possível pedir ou
consultar o Certificado de Registo Criminal (CRC) de um cidadão, de uma forma
desmaterializada, sem tempos de espera, nem a necessidade de deslocação a que o
serviço presencial obriga. Adicionalmente, o código de acesso pode ser entregue a
vários destinatários sem qualquer custo adicional, permitindo a consulta do CRC
durante a validade desse código.
Desde que ficou disponível, em julho de 2016, foram emitidos mais de 250 mil
certificados. Dados mostram que a utilização do canal online aumentou tem
aumentado 80% por ano . Cerca de 25% de pessoas coletivas e 13% de pessoas
singulares utilizam o canal online.

6.

Notificações em português claro

Chegar com linguagem clara ao cidadão e a todos os agentes da Justiça foi sempre
um dos objetivos do plano de ação Justiça + Próxima, que apostou desde o primeiro
momento numa abordagem virada para o cidadão e com a clareza e transparência
que atravessa todas as medidas. Sem comprometer o rigor jurídico, o objetivo é
utilizar uma linguagem facilmente compreensível e uma organização da informação
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que responda de forma mais rápida às necessidades de compreensão e às ações a
realizar perante um determinado serviço ou comunicação.
Colocar o cidadão no centro da estratégia é também conseguir simplificar a linguagem
e informações disponibilizadas nos vários serviços e guias, com uma abordagem
multicanal onde se privilegiam os canais digitais mas não se esquece o papel e o
atendimento presencial.
Numa área onde a linguagem é tradicionalmente hermética, plena de termos técnicos
e siglas que são claras para os agentes da Justiça mas que são difíceis de entender
pelo cidadão e pelas empresas, o projeto de notificações em linguagem clara
acompanhou o processo de simplificação que foi feito também na Plataforma Digital
da Justiça, onde a estrutura foi pensada para servir o cidadão e não para seguir a
orgânica do Ministério da Justiça.
Comunicação mais direta e objetiva
Neste processo de simplificação foi desenvolvido um piloto de notificação das
injunções em linguagem mais clara, que teve início em junho de 2017. Esta foi
considerada desde o início uma área de intervenção relevante pelo impacto que tem
em muitos cidadãos e empresas.
As injunções são uma via de pagamento de dívidas de pequeno valor e no processo é
enviada uma carta para a morada da pessoa ou empresa que tem uma dívida a
liquidar, só que a linguagem utilizada era opaca e muitas vezes os destinatários nem
conseguiam perceber claramente que órgão judicial tinha emitido o aviso, ou como
proceder para liquidar as dívidas, que podem ser resolvidas de forma simplificada no
Balcão Nacional das Injunções.
Sem mudar o modelo funcional, nem a legislação, a intervenção na simplificação da
linguagem trouxe benefícios imediatos. As mudanças realizadas durante o piloto no
texto das notificações, mas também na formatação - com o tamanho dos caracteres,
espaçamento interpalavras e utilização de negrito e zonas sublinhadas, com uma
organização mais lógica - , permitiu um aumento em 50% no pagamento das dívidas
após a notificação aos destinatários. Foi ainda melhorada a comunicação sobre a
possibilidade de recurso ao apoio judiciário, e a informação mais clara nesta área
levou a um aumento de 160% no pedido de utilização destes recursos, sendo que subiu
em 75% o número de apoios judiciários efetivamente concedidos.
O novo modelo de comunicação começou a ser usado em julho de 2017 e foram
enviadas mais de 400 mil notificações com o novo formato. A segunda fase do projeto
está em curso com o alargamento gradual da simplificação da linguagem a todas as
comunicações feitas entre as secretarias dos tribunais e os cidadão e empresas.
Segundo um levantamento feito, as secretarias têm mais de cinco mil modelos de
notificações e citações entre as formas de comunicação com os cidadãos e empresas,
sendo o objetivo reduzir esse número e tornar a comunicação eficaz e clara.
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Resultados
•
•

7.

aumento de 50% no pagamento de dívidas em processos de injunção no
primeiro ano do projeto
160% mais de pedidos de apoio judiciário, com mais 75% efetivamente
concedidos

Finishing na justiça

Automatização de tarefas de impressão, envelopagem e expedição postal
Dentro do processo de transformação digital da Justiça, a simplificação do trabalho
nas secretarias judiciais foi uma das áreas em que o plano de ação Justiça + Próxima
se concentrou, e onde se conseguiram melhorias evidentes na poupança de horas de
trabalho e de recursos.
Depois da alteração do regime de tramitação eletrónica nos processos judiciais e a
apresentação das peças processuais exclusivamente no sistema CITIUS, relativas a
processos penais em fase de julgamento, a entrada em vigor da a Lei n.º 1/2018, de
29 de janeiro, que alterou o Código de Processo Penal, permitiu que todas as
notificações passassem a ser feitas por via eletrónica aos mandatários. A medida pode
parecer simples no meio de todo o processo de simplificação e agilização de
processos, mas que contribui de forma muito relevante para melhorar os
procedimentos de trabalho, e permitir uma grande redução do tempo.
Uma avaliação de impacto realizada pelo Ministério da Justiça estima uma
poupança de cerca de 25.000 horas de trabalho para os funcionários judiciais, o
que é equivalente ao trabalho de 16 funcionários por ano, que agora podem ser
utilizadas para realizar atos judiciários, bem como uma redução de custos com o
envio de correio postal que rondará os 1,7 milhões de euros anuais.
Impacto de tempo e dinheiro
A análise de todo o processo, numa abordagem de projeto que envolveu a
simplificação do método que era usado para notificar os mandatários, foi crucial para
o sucesso da medida.
Desde 2017 que foram utilizados serviços para produção de mais de 1,4 milhões de
notificações com origem nos Tribunais (TAF, Comércio, DIAP), a que corresponde uma
poupança de mais de 100.000 horas de funcionários judiciais. De uma média anterior
de 550 a 600 notificações por dia, os TAF passaram a emitir cerca de 1.200 expedições
diárias, com dias a atingir as 1.500 notificações. Duplicou-se e em certos casos,
triplicou-se a capacidade de trabalho dos funcionários judiciais, mediante a
libertação de recursos e meios para o trabalho associado aos processos judiciais.
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As alterações permitiram ainda que o retorno da informação passasse a ser remetido
de forma digital, retirando ainda mais trabalho às secções centrais dos tribunais. O
que antes obrigava a que os funcionários procedessem a impressão, colocação num
envelope postal, envio, digitalização dos elementos de retorno e associação
informática ao processo, passou a ser possível realizar toda a tarefa de forma mais
rápida. Nos primeiros meses foram recebidos 55 mil objetos postais, que integraram
diretamente o CITIUS e o SITAF sem necessidade de tratamento manual.
No final do ano foi alargado o piloto para todas as comunicações com origem nestes
Tribunais e às notificações de arquivamento de inquérito contra desconhecidos
realizados pelas unidades do Ministério Público.
O sucesso nos Tribunais Administrativos e Fiscais permitiu o alargamento a outros
juízos e, já em 2018, a nova funcionalidade de impressão, expedição e tratamento
postal foi alargada aos juízos do Comércio, com um projeto piloto em Coimbra que
foi posteriormente estendido ao Juízo do Comércio de Vila Nova de Gaia, avançando
em seguida para os restantes juízos do comércio do país, onde se estima que abranja
cerca de 770 mil notificações.
O projeto foi implementado de forma faseada pela Direção Geral da Administração
da Justiça e Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça e representa
um investimento superior a 2 milhões de euros, compensado pelas reduções já
implementadas em matéria de notificações eletrónicas.
Estima-se que se alcancem poupanças anuais de cerca de 800.000 horas em tarefas
que atualmente são assumidas por funcionários relativas à impressão, envelopagem,
preparação da expedição e tratamento do retorno postal.

8. Interface dos Juízes e Procuradores
Os sistemas de informação que suportam a atividade dos magistrados, procuradores
do Ministério Público, mandatários e secretarias, CITIUS, SITAF e SICJ – o sistema
informático das custas, têm já perto de duas décadas. Um dos desafios assumido no
plano Justiça + Próxima foi o de modernizar estes sistemas, reforçado ainda depois
do problemas informáticos no CITIUS registados no ano de 2014.
A consciência de que era necessário reformular os sistemas de suporte à tramitação
processual dos tribunais e atuar numa lógica evolutiva, não só para a sua
modernização mas para evitar que se voltassem a registar problemas graves, deu
origem à criação de vários grupos de trabalho focados especificamente nesta área, e
um sub plano com medidas muito focadas nos Tribunais.
A complexidade da tarefa era grande, até porque estes sistemas dão resposta a
atividades a um público muito especializado, e revestem-se de uma complexidade e
criticidade elevadas e a intenção do Governo era a de aumentar a utilização da
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tramitação eletrónica e suportar mais atividades nas plataformas, no âmbito da visão
de transformação digital. Neste sentido, a opção foi de preparar uma resposta para
cada um dos públicos do sistema e o primeiro passo foi dado com os Juízes, para
quem se começou a preparar uma interface que respondesse de forma direta e
eficiente às suas necessidades.
O resultado já está no terreno, com o novo Interface dos Magistrados Judiciais com
funcionalidades avançadas de consulta, encontrando-se em disponibilização em 5
Comarcas (Évora, Coimbra, Beja, Bragança e Guarda) e em todos os TAF de 1ª
instância. No primeiro trimestre será disponibilizada uma versão que suporta a
tramitação e alargado a mais 2 Comarcas (Lisboa-Oeste e Braga).
Desde 2018 que foi constituído um Grupo de Trabalho com representantes da PGR
para desenvolvimento de novo interface para procuradores do MP (MP Codex) cuja 1ª
versão foi disponibilizada em setembro de 2019 num piloto a decorrer em 5 Comarcas
e em vários TAF.

Envolvimento do princípio ao fim
Seguindo a linha aplicada também noutros projetos, a primeira medida passou por
estudar a utilização das plataformas CITIUS e SITAF pelos magistrados judiciais, num
grupo de trabalho que contou com juízes de várias jurisdições e instâncias e
representantes dos Conselhos Superiores e especialistas do IGFEJ. Foram realizadas
mais de 30 reuniões e mais de uma dezena de contactos com os juízes em ambiente
real, e a estas juntaram-se mais de 300 sugestões de intervenção. Em conjunto, este
processo ajudou a definir o que seria o Magistratus - Interface dos Magistrados
Judiciais, nome escolhido pelos próprios juízes, e que na prática substituirá a forma
como acedem, consultam e tramitam os processos.
Da definição passou-se ao desenvolvimento e implementação nas comarcas, onde
também os juízes voltam a ter um papel central. Foram identificados “juízes
embaixadores” com a ajuda dos órgãos de gestão, que receberam formação
preparatória para depois, no terreno, ajudar a disseminar o conhecimento sobre as
interfaces, funcionando também como ponte com o grupo de trabalho para partilha
de feedback.
O conceito de modernização da forma de trabalhar, e o objetivo de que os juízes
possam exercer as suas funções com as melhores soluções, sem estarem preocupados
com tecnologias e soluções, não se esgota nos sistemas de informação e por isso a
mesma equipa fez também uma análise das redes de comunicações e dos
equipamentos utilizados. Para responder a esse objetivo global, estão em curso
mudanças tecnológicas e novas medidas que vão garantir a largura de banda
suficiente na rede e a substituição de computadores portáteis, um projeto que tem
um investimento de 4 milhões de euros e implica a aquisição de 3.400 equipamentos
com capacidade de memória e processamento, mas também robustez e segurança,
para melhorar a utilização das plataformas.
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Novas ferramentas para evoluir
Na primeira versão da Interface dos Magistrados Judiciais os juízes já podem fazer
consultas, preparação e anotações nos processos, com a possibilidade de pesquisar
conteúdos dentro dos documentos, incluindo imagens e digitalizações, que antes não
estava disponível. Este salto qualitativo foi possível com o recurso a sistemas
avançados para processar documentos e com o reconhecimento de caracteres (OCR)
e é já uma das grandes mais valias reconhecidas pelos magistrados. Na segunda
versão, já vai ser possível fazer a tramitação sem necessidade de aceder diretamente
ao CITIUS e ao SITAF, o que será uma mudança significativa nos métodos de trabalho.
O objetivo é continuar a evoluir, e juntar também a transcrição automática das
audiências, totalmente pesquisável, já nesta fase de implementação. No futuro, com
a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial, o sistema pode dar sugestões
baseadas na análise da informação que está a ser consultada, referindo a legislação
aplicável e dando acesso a jurisprudência, utilizando um motor inteligente que apoia
o processo de decisão do juiz.
Este é só o primeiro passo do processo de transformação dos sistemas de informação
CITIUS e SITAF, que terá seguimento com as interfaces do Ministério Público e dos
advogados, seguindo-se as secretarias dos Tribunais. O resultado é a unificação numa
única plataforma que vai simplificar o trabalho de todos os agentes da Justiça e
garantir também uma otimização dos recursos de investimento e manutenção nos
sistemas de informação.

9.

BUPI – Balcão Único do Prédio

O território nacional apresenta um número elevado de prédios que são conhecidos na
matriz, ou seja, que são declarados pelos seus proprietários para efeitos fiscais,
pagando imposto, mas que nunca foram declarados nos registos. Esta situação
decorre, entre outros, do facto de o registo apenas ser obrigatório desde há cerca de
10 anos. O BUPi - Balcão Único do Prédio pretende contrariar esta realidade.
O BUPi é um balcão físico e virtual que reúne toda a informação de registo, matricial
e georreferenciada, relacionada com os prédios rústicos e mistos, de uma forma
simplificada e inovadora. Surgiu da necessidade de aumentar o conhecimento sobre
quem são os proprietários destes prédios rústicos ou mistos, bem como quais são os
limites efetivos das suas propriedades no território português. Assume particular
importância na época de incêndios em que não é possível identificar os proprietários
de parcelas em risco de arder, ou que não cumprem as suas obrigações de zelo.
Funciona tendo por base uma plataforma eletrónica que comunica com bases de
dados e aplicações das várias entidades públicas que contenham informação
relevante sobre os elementos que caracterizam, identificam e localizam os prédios e
os seus titulares, no âmbito do cadastro predial simplificado.
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Pretende ser um ponto único de contacto dos cidadãos, e mais precisamente dos
proprietários, com a Administração Pública, no que diz respeito ao âmbito predial,
com o objetivo de facilitar a identificação e a alteração da informação acerca dos
seus prédios, acolhendo a sua representação georreferenciada e disponibilizando
toda a informação relacionada com essa determinada propriedade.
A importância de georreferenciar
O BUPi é um projeto que se reveste de grande importância, nomeadamente porque
o conhecimento dos limites e da titularidade da propriedade é imprescindível para as
atividades de planeamento, gestão e apoio à decisão sobre a ocupação e uso do
território, para a regulação da repartição das mais-valias fundiárias e para a gestão,
controlo e planeamento territorial. Está assente no Sistema de Informação Cadastral
Simplificado que está a ser desenvolvido em estreita articulação entre várias
entidades do Governo - nomeadamente as áreas da Justiça, através do Instituto dos
Registos e do Notariado; Finanças, através da Autoridade Tributária e Aduaneira;
Ambiente, através da Direção Geral do Território; Agricultura, através do Instituto
de Financiamento da Agricultura e Pescas e do Instituto da Conservação da Natureza
e Florestas - e Administração Interna, através das Autarquias Locais, com o
envolvimento dos municípios que integram o piloto.
A medida tem também um impacto central nas políticas de ordenamento do território
em Portugal e em especial na adequada preparação para as épocas de incêndio
florestal, onde o desconhecimento da identidade dos titulares dos prédios rústicos
tem impedido a melhor execução das obrigações legais de limpeza dos espaços
agroflorestais, fundamentais para o sucesso da política de prevenção e combate dos
incêndios.
Registar propriedades de forma mais interativa
A iniciativa de georreferenciar uma propriedade pode ser desencadeada pelos
particulares ou por entidades públicas competentes ou entidades de gestão florestal.
No entanto, a elaboração da georreferenciação tem de ser feita por um técnico
habilitado, público – um recurso sem custos associados -, ou privado.
A partir do BUPi é possível, designadamente, fazer a inscrição destes técnicos
habilitados, que depois poderão elaborar e submeter a representação gráfica
georreferenciada dos prédios. Também é possível, entre outros aspectos, submeter
eletronicamente os formulários e documentos necessários ao procedimento de
representação gráfica georreferenciada, designadamente, os termos de
responsabilidade dos técnicos habilitados pela
representação gráfica
georreferenciada, os termos de responsabilidade dos interessados pelos dados
relativos à delimitação do seu polígono, a declaração de aceitação dos proprietários
confinantes dos polígonos submetidos à representação gráfica georreferenciada. Está
igualmente garantida a possibilidade de abrir e gerir o procedimento de
representação gráfica georreferenciada e acompanhar o seu estado.
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Desde julho de 2018 a plataforma tem uma funcionalidade que permite "fazer um
esboço do meu prédio" através da qual os proprietários podem desenhar um esboço
dos seus terrenos no mapa. Desta forma podem iniciar os seus processos de cadastro
simplificado através do site a qualquer hora e a partir de qualquer lugar, em Portugal
ou no estrangeiro. Posteriormente, os técnicos habilitados recolhem os elementos
necessários e dão seguimento aos pedidos. Para iniciar o processo e usar a
funcionalidade "fazer um esboço do meu prédio" é necessário autenticação com
Cartão de Cidadão ou com Chave Móvel Digital.
Projetos-piloto em curso
Criado em paralelo com o sistema de informação cadastral simplificado, o BUPi tem
um piloto de várias fases a decorrer desde novembro de 2017, altura em que entrou
em vigor a lei que o criou. De momento envolve 10 concelhos: Alfândega da Fé,
Caminha, Figueiró dos Vinhos, Góis, Castanheira de Pera, Pampilhosa da Serra,
Pedrógão Grande, Penela, Proença-a-Nova e Sertã.
Nestes locais funcionam postos de atendimento, físicos, nas Conservatórias, mas
também, e graças a um protocolo entretanto estabelecido entre o Ministério da
Justiça, o Instituto dos Registos e do Notariado e a Ordem dos Solicitadores e dos
Agentes de Execução, em alguns escritórios destes profissionais que operam com
acesso à plataforma eletrónica disponível em https://bupi.gov.pt .
Após a aprovação de lei na Assembleia da República da legislação que generaliza a
aplicação do sistema de informação cadastral simplificada a todo o território
nacional, o projeto encontra-se em preparativos para a expansão.

Até ao momento estão mapeados no BUPi 52,44% da área dos 10 Municípios, num
total de 120.277 ha, nesta área estão identificadas explorações agrícolas, matas
nacionais florestas e baldios, explorações florestais, prédios arrendados bem como
prédios titulados com RGG (Representações Gráficas Georeferenciadas)
exclusivamente declarados pelos titulares interessados. Esta conjugação de fontes só
foi possível de agregar pela colaboração e envolvimento de todas as entidades
parceiras neste projeto.

10.

Espaço óbito

Integrado no conjunto de iniciativas do Simplex+, o Espaço Óbito permite ao cidadão
tratar de todos os assuntos relacionados com a morte de um familiar ou de alguém
próximo, de forma presencial.
Este serviço pretende disponibilizar, a partir de um único local, toda a informação
relacionada com o óbito, de uma forma clara e objetiva e com base num atendimento
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personalizado e reservado, querendo dar resposta, de um modo transversal, às
principais necessidades do cidadão num momento difícil da sua vida.
O objetivo é que a partir do Espaço Óbito seja possível aos cidadãos interagirem com
todos os serviços a que tenham necessidade de recorrer no momento da morte de um
familiar ou alguém próximo, atendidos por uma equipa especializada e reduzindo
desta forma o número de deslocações a diferentes locais. Registos e Notariado,
Autoridade Tributária, Segurança Social, ADSE, Caixa Geral de Aposentações e Banco
de Portugal são algumas das diferentes entidades públicas e privadas abrangidas por
este processo.
Três fases de desenvolvimento para um projeto inovador
O Espaço Óbito passou por três fases de desenvolvimento até chegar ao conceito
apresentado atualmente. Primeiro foi feita investigação, em que se procurou
conhecer o comportamento dos cidadãos e necessidades através de diferentes
métodos, nomeadamente com entrevistas para compreender os percursos e as
experiências ao utilizarem serviços públicos e privados. Analisaram-se igualmente as
estatísticas de atendimento para perceber quais os serviços mais usados.
A partir destes dados, e com o contributo de funcionários de entidades públicas e
privadas, de investigadores e de especialistas, em conjunto, desenhou-se um novo
conceito de atendimento para o Espaço Óbito.
Numa terceira e última fase foi feito um protótipo, que funcionou durante 10 dias e
que serviu para testar esta nova forma de atendimento presencial, que inclui
diferentes temas e serviços disponibilizados num único local, para evitar deslocações
diversas.
O Espaço Óbito está atualmente em funcionamento em piloto nas Lojas do Cidadão
de Lisboa, Coimbra e de Santo Tirso. Está previsto o alargamento faseado a novos
espaços.
Está em desenvolvimento o alargamento dos serviços e a disponibilização dos mesmos
de forma mais integrada, numa aplicação desenvolvida para especificamente para
este serviço.
Refira-se que as situações de óbito também podem ser tratadas nas conservatórias
que dispõem de Balcão de Heranças e Partilhas (BHDP).
Informação adicional disponível online
O serviço de atendimento prestado no Espaço Óbito é complementado por um guia
online, que pode ser consultado a partir do Justiça.gov.pt e que contém informação
de base e de ajuda necessária à resolução das diversas questões que possam surgir
após a morte de um familiar ou pessoa próxima.
Paralelamente, está ainda disponível na plataforma, um simulador, que permite
perceber quais os passos e documentos a tratar de acordo com a situação específica
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do cidadão. Esta é a primeira versão do simulador, por isso não preveem ainda todos
os tipos de situações e processos. A informação disponibilizada vai ser posteriormente
alargada a outras áreas para além dos Registos e do Notariado e Autoridade
Tributária, as únicas apresentadas atualmente.

11.

HUB Justiça

O HUB da Justiça foi criado como um espaço de experimentação, fora do ambiente
tradicional da Administração Pública, preparado para acolher os grandes projetos de
transformação da Justiça, com equipas multidisciplinares que não estão espartilhadas
pelo formalismo dos seus locais habituais de trabalho.
Pensar (e até sonhar), experimentar, trazer pessoas com formas diferentes de
trabalhar e conjugar as valências e experiências de todos para produzir serviços mais
centrados no cidadão, verdadeiramente transversais, é o principal objetivo do HUB
da Justiça, que está localizado no Campus da Justiça, no Parque das Nações em
Lisboa.
Vários projetos desenvolvidos no âmbito do plano de ação Justiça + Próxima
mostraram já que através da experimentação é possível reduzir os riscos inerentes
aos processos de mudança, envolvendo os diversos participantes e testando as
situações e modelos de aplicação antes de os colocar no terreno.
No HUB pretende-se ancorar e estimular o desenvolvimento destes projetos com um
incentivo à criatividade e à inovação, mas não apenas dentro dos organismos da
Justiça. A ideia é abranger outros atores relacionados com o sistema, o sector privado
e a academia, que possam contribuir para a diferenciação, renovação e atualização
permanente das formas de fazer e de criar serviços para o cidadão e as empresas. No
fim ganha-se em melhorias na prestação de serviços, mas também na utilização mais
adequada de recursos humanos e financeiros.
3 anos a construir um espaço de modernidade
O HUB é um dos projetos de transformação transversal da Justiça pensado no âmbito
do plano de ação e que abriu as suas portas no final de 2018, mantendo e atualizando
toda a ambição inicial e ajustando a visão à realidade atual. Quase como uma
incubadora de ideias, a partilha de conhecimento e a difusão de novas práticas fazem
parte das práticas incentivadas.
A nova estrutura permite uma enorme abrangência para ancorar os projetos de
inovação que juntem na mesma visão a Administração Pública, a Academia e a
Sociedade Civil, transformando de forma definitiva a cultura e desenvolvimento de
novos serviços públicos.
Seguindo um modelo de trabalho colaborativo, pretende agregar equipas envolvidas
em projetos de modernização e de transformação da Justiça atualmente em curso e
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inseridas no plano. A organização está orientada a projetos, com equipas
multidisciplinares de diferentes organismos a trabalhar num único local, trocando
experiências, reutilizando conhecimento e utilizando metodologias comuns de gestão
de projeto, de experimentação e avaliação de resultados, que estão na base do
modelo que já está a ser concretizado.
No HUB da Justiça estão a nascer e a desenvolver-se vários serviços ligados ao projeto
de dados abertos, a Plataforma Digital da Justiça – Justiça.gov.pt – e o Projeto de
Cadastro Simplificado – BUPi – com um modelo inovador e até hoje nunca
desenvolvido na área governativa da Justiça.
Para além de serviços, no espaço do HUB vão ainda ser desenvolvidas ações de boas
práticas, workshops, iniciativas de ligação com a comunidade, como hackatons, no
qual estarão envolvidas diversas áreas da Administração Pública, mas também
startups e academia que podem acrescentar mais valor e conhecimento à
administração da Justiça ou apostem na transferência de conhecimento e partilha.
O HUB justiça tem capacidade para 50 pessoas e foi desenvolvido com apoio de
diferentes entidades da Justiça, nomeadamente o IGFEJ e a DGRSP, tendo o
mobiliário sido parcialmente desenvolvido no Estabelecimento Prisional de Paços de
Ferreira.
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Lista de Medidas Concluídas do PJmP 2016-2019
(março de 2016 a 25 de outubro de 2019) – 122 medidas
concluídas
(ordenação por área da justiça beneficiária)

Investigação Criminal e Meios Forenses
PJ
Auto de denúncia com Cartão de Cidadão
Simplificação da aplicação de suporte à “queixa eletrónica” existente no Portal da
PJ, através de autenticação com recurso ao Cartão de Cidadão. Criação de uma
aplicação de apresentação de denúncias anónimas através do mesmo Portal.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/10/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Serviços da Justiça
Código PJmP: 26

Investigação Criminal e Meios Forenses
PJ
Cyber intelligence
Instalação de capacidades de pesquisa de intelligence para prevenção e combate ao
crime grave e organizado (terrorismo, financiamento do terrorismo, branqueamento
de capitais, tráfico de droga, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, etc.).
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/12/2018
Pilar: Inovação
Destinatários: Serviços da Justiça, Tribunais.
Código PJmP: 35

Investigação Criminal e Meios Forenses
PJ
Desmaterialização da ligação às operadoras de telecomunicações
Desmaterialização da ligação às operadoras de telecomunicações, para obtenção dos
dados de tráfego.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/12/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 40

Investigação Criminal e Meios Forenses
PJ
Cooperação Policial Internacional: Unidade de Informação de Passageiros (UIP)
Dotar a Polícia Judiciária de equipamento adequado ao desenvolvimento da
cooperação policial no quadro da Diretiva PNR relativa à recolha, processamento,
análise e intercâmbio de informação sobre passageiros.
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Estado: Concluída
31/05/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 99

Data

de

conclusão:

Investigação Criminal e Meios Forenses
PJ
Reforço da capacidade da Perícia Informática Forense
Melhorar a capacidade de resposta da Polícia Judiciária em matéria de perícias
informáticas através de aquisição de novos equipamentos.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
24/09/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 100

Investigação Criminal e Meios Forenses
INMLCF
Melhoria do Sistema de Gestão e Atendimento no INMLCF
Renovação do sistema de gestão documental com integração no Portal de Serviços, e
desenvolvimento da intranet do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, do atendimento multicanal e implementação de sistema de Gestão de
Recursos Financeiros e de Gestão de Recursos Humanos em modo partilhado.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
24/04/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 150

Investigação Criminal e Meios Forenses
PJ
Reforçar a capacidade de recolha e análise da prova digital pela Polícia
Judiciária
No âmbito da operacionalização da Unidade Nacional de Investigação da
Criminalidade Informática, medida vem aumentar significativamente a capacidade
do combate ao crime informático e cibercrime em geral, apetrechando a Polícia
Judiciária com sistemas de informação e tecnologias especializadas.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
25/10/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 176

Investigação Criminal e Meios Forenses
PJ
Criação de incubadoras de "malware" para fins de análise e investigação
No âmbito da prevenção e combate ao "malware", foi dotada a Polícia Judiciária de
tecnologia especializada para melhoria da investigação, assegurando maior
capacidade de cooperação nacional e internacional.
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Estado: Concluída
30/07/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 177

Data

de

conclusão:

Investigação Criminal e Meios Forenses
INMLCF
Reforço da capacidade operacional em situações de catástrofe do INMLCF
Melhoria da capacidade de atuação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses em teatros de catástrofe com múltiplas vítimas mortais, incluindo em
situações de risco NRBQ (nuclear, radiológico, biológico e químico), pela aquisição
de equipamentos móveis especializados.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/05/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 182

Investigação Criminal e Meios Forenses
INMLCF
Controlo de processos no INMLCF através de códigos de barras
Implementação de um sistema de códigos de barras e leitura ótica na gestão do
workflow de circulação dos processos, a testar como projeto-piloto no Instituto
Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
24/04/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 193

Investigação Criminal e Meios Forenses
PJ
Aquisição da solução tecnológica Wifi - Man in the Middle (MITM)
Apetrechamento da Unidade Nacional de Investigação da criminalidade informática
da Polícia Judiciária de um meio tático para recolha de informação digital que não
está acessível de outro modo.
Tecnologia não existente atualmente em Portugal e determinante em situações de
rapto e sequestro.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/08/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 218

Investigação Criminal e Meios Forenses
IRN
Registo Central do Beneficiário Efetivo
Implementar o Registo central do Beneficiário Efetivo, que vem transpor a Diretiva
2015/849, e que passa pela identificação da pessoa singular última que detém o
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controlo da entidade coletiva ou beneficiária de determinadas operações ou
transações fundamentais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/09/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Empresas
Código PJmP: 249

Participação e Inovação
MJ
Espaço Inovação da Justiça
Espaço de trabalho colaborativo e de reflexão e criação de espírito inovador no
sistema judiciário, onde se realizam sessões de esclarecimento, workshops,
dinamização de ações de team building, entre outras técnicas de desenvolvimento.
O Espaço serve igualmente como incubadora de ideias para que os interveninetes do
sistema possam apresentar ideias de modernização para a melhoria da eficiência das
suas atividades diárias.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
25/05/2016
Pilar: Inovação
Destinatários: Conselhos Superiores, Órgãos de Gestão da Comarca, Tribunais.
Código PJmP: 11

Participação e Inovação
SEJ
Plataforma Digital da Justiça
Agregar conteúdos e serviços, simplificar linguagem e oferecer um ponto único de
acesso à informação das várias áreas da Justiça. Estes são os princípios que levaram
à criação da Plataforma Digital da Justiça, em agosto de 2017 – Justiça.gov.pt - que
junta num mesmo ponto de acesso, Tribunais e Registos, Reinserção e Serviços
Prisionais, Propriedade Industrial, Medicina Legal e a Investigação Criminal. O
projeto é central para a concretização do Plano Justiça + Próxima e representa um
passo marcante na criação de uma nova cultura de modernização, transparência e
participação.
Mas mais do que dar informação e servir de ponto único de acesso, a Plataforma
pretende dinamizar a utilização efetiva pelos cidadãos, as empresas e os agentes da
Justiça, divulgando a existência dos serviços e ferramentas criadas e dando
informação clara e útil sobre a sua utilização e os benefícios de pedir certidões
online, solicitar registo criminal, agendar o Cartão de Cidadão ou fazer o registo de
marcas e patentes, de entre outros serviços disponíveis.
A execução assentou nas melhores práticas de construção de Serviços Digitais
nomeadamente através da enfase nos requisitos do utilizador (público em geral),
feedback permanente, acesso em mobilidade em qualquer dispositivo, uma
linguagem de fácil interpretação e o acesso multicanal. Foram criados acessos a
portais internacionais nomeadamente ao eJustice (Portal Europeu de Justiça) e
eCodex (melhorar o acesso transfronteiriço de cidadãos e empresas aos meios legais
na Europa e a interoperabilidade entre as autoridades legais na UE).
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Factos relevantes
-99 serviços online (70 serviços em 2018)
-Mais de 3900 mil visitas médias mensais (23015% crescimento face a 2018)
-Mais de 20 mil serviços completados todos os meses na plataforma
Serviços mais procurados em 2019: Consulta do estado do processo de nacionalidade
(novo) ; Registo Central do Beneficiário Efetivo (novo); Pesquisa de marca; Renovação
online do Cartão de Cidadão (novo); Agendar Cartão de Cidadão ; Consultar certidão
permanente de registo comercial; Registar marca ; Agendar o pedido de passaporte;
Pedir ou consultar o registo criminal
Estado: Concluída
29/08/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 14

Data

de

conclusão:

Participação e Inovação
SEJ
Justiça 360º - Avaliação de satisfação do Cidadão
Introdução de sistemas regulares de avaliação da satisfação dos diferentes
utilizadores (internos e cidadãos) da Justiça, para aferição da qualidade oferecida e
identificação de oportunidades de melhoria.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
28/12/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Administradores Judiciais, Agentes de Execução, Cidadãos, Conselhos
Superiores, Empresas, Mandatários, Meios de Resolução Alternativa de Litígios, Serviços da
Justiça, Órgãos de Gestão da Comarca, Reclusos, Tribunais.
Código PJmP: 18

Participação e Inovação
IGFEJ
Disponibilização de catálogo de dados abertos públicos
Disponibilização de dados estruturados (sets de dados públicos) da Justiça no
justiça.gov.pt e dados.gov.pt, entre outras plataformas, para utilização pela
sociedade civil, fomentando a inovação, transparência e competitividade nacionais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/10/2017
Pilar: Inovação
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 46

Participação e Inovação
MJ
Justiça Partilha
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Criação de um programa de partilha de boas práticas, promovido pelo Ministério da
Justiça, onde serão apresentadas experiências, perspetivas e ideias sobre a Justiça,
nas suas diversas vertentes.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/10/2017
Pilar: Inovação
Destinatários: Conselhos Superiores, Serviços da Justiça, Órgãos de Gestão da Comarca,
Tribunais.
Código PJmP: 91

Participação e Inovação
SGMJ
Linha Justiça
Linha telefónica gratuita para a prestação de informação genérica sobre os serviços
da Justiça (onde se dirigir, o que fazer, como resolver).
Estado: Concluída
31/12/2016
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 96

Data

de

conclusão:

Participação e Inovação
DGPJ
A Justiça no meu caso
Atualização e desenvolvimento da aplicação “A Justiça no Mapa” inserida no portal
CITIUS, que atualmente permite localizar serviços e obter direções e tempo de
trajeto, associando um mecanismo interativo de pergunta/resposta, de modo a que
seja possível prestar informação ao Cidadão sobre o serviço, físico ou online, onde se
deve dirigir para resolver a sua situação concreta.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
05/05/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 195

Participação e Inovação
MJ
Espaço Justiça
Reformular o espaço atual de entrada do Ministério da Justiça, transformando-o num
verdadeiro “Espaço Justiça”, que de uma forma presencial assegure informação,
acolhimento, divulgação e transparência, sobre as atividades e ações da Justiça.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/11/2016
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 223

Participação e Inovação
SEJ
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Plano Estratégico de "Open Gov" na Justiça
Elaboração do Plano Estratégico de "Open Gov" que permitirá suportar ações
concertadas em prol da transparência e participação, aproximando o Cidadão da
Justiça.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
22/12/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 231

Participação e Inovação
IGFEJ
Parceria na utilização do Hub da Justiça
A presente medida visa promover a capacidade do novo espaço da Justiça – Hub da
Justiça – de influenciar a evolução dos serviços e organismos da Justiça, bem como
da administração pública em greal, com funções de ponta na modernização
administrativa e na inovação da gestão de recursos humanos.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
23/07/2019
Pilar: Inovação
Destinatários: Cidadãos, Serviços da Justiça
Código PJmP: 289

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Piloto Espaço Óbito
Criação de um piloto de atendimento integrado que reúne num único local de
atendimento um conjunto de serviços transversais a várias entidades a que é
necessário recorrer após a morte de um familiar, tanto da administração pública
como privadas.
Serviço disponível em Lisboa, Coimbra e Santo Tirso.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
28/04/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 43

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Registo de Nascimento online
Disponibilização, no justiça.gov.pt, da possibilidade de confirmar e completar os
dados do nascimento de um filho a partir da informação pré-preenchida, que consta
da cédula de nascimento, enviada pela instituição de saúde onde ocorreu o parto.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
14/07/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 66
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Registos e Propriedade Industrial
IRN
SMS sociedade registada
Envio de alertas, por sms ou por correio eletrónico, a relembrar que a sociedade deve
concluir o processo de constituição uma vez que que se aproxima o prazo de
caducidade do certificado de admissibilidade de firma (CAF).
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
08/03/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 68

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Certidão de testamentos online
Disponibilizar ao Cidadão a possibilidade de pedir por via eletrónica a informação
sobre a existência de um testamento após o falecimento dos testadores, bem como
o local onde o mesmo se encontra depositado.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/03/2017
Pilar: Humanização
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 73

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Verificação automática dos atributos de membros dos órgãos estatutários de
uma sociedade
Disponibilização, com recurso ao Cartão de Cidadão, de um serviço de verificação
junto de entidades públicas ou privadas, que ateste as funções de um cidadão,
enquanto membro de órgãos estatutários (órgãos sociais) de uma sociedade.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/06/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 74

Registos e Propriedade Industrial
INPI
Reativação de alertas via sms de despachos de concessão de marcas, design e
patentes
Envio de notificações via sms relativas a despachos de concessão simples (sem
oposição) relativas a marcas, design e patentes.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/03/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 76
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Registos e Propriedade Industrial
INPI
Criação de alertas via sms de avisos recordatórios de prazos relativos a marcas,
design e patentes
Envio de alertas via sms relativos a avisos recordatórios para cumprimento de prazos
no âmbito de processos de registo de marcas, design e patentes, designadamente,
informação de que o prazo para o pagamento de uma renovação do registo de
Propriedade Industrial vai expirar.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/03/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 77

Registos e Propriedade Industrial
INPI
Envio de notificações e respetivos despachos por email relativas a marcas,
design e patentes
Envio de notificações através dos emails indicados pelos intervenientes nos processos
relativos a marcas, design e patentes. Pretende-se reduzir por um lado, a circulação
de papel e, por outro, os custos associados à expedição de correspondência.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/03/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 78

Registos e Propriedade Industrial
INPI
INPI em rede
Tramitação de documentação entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e
o Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) por via eletrónica. Pretende-se reduzir,
por um lado, a circulação de papel e, por outro, os custos associados à expedição de
correspondência. Além destas vantagens, pretende-se reduzir o tempo despendido
que se prende com a preparação e envio da documentação.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/05/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 79

Registos e Propriedade Industrial
INPI
Prémio Nacional do Inventor do Ano – Prémio Bartolomeu de Gusmão
Promoção da inovação através da atribuição de um Prémio ao Inventor do Ano. A
iniciativa reforça a partilha de boas práticas a nível nacional e internacional. A
primeira edição procurou reconhecer quem se distinguiu nestes domínios nas últimas
décadas.
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Estado: Concluída
15/11/2018
Pilar: Inovação
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 82

Data

de

conclusão:

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Modernização de Plataformas e introdução de novos serviços nos Registos e
Notariado
Modernização e reforço de segurança dos atuais sistemas do registo civil e automóvel.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
17/12/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 104

Registos e Propriedade Industrial
DGAJ
Registo Criminal online
Plataforma que permite a obtenção de uma certidão de registo criminal
desmaterializada, através da disponibilização de um código de consulta, que substitui
a necessidade de entrega do documento em papel, à semelhança do modelo das
certidões permanentes
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
29/07/2016
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 109

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Certidões Permanentes do Registo Civil
Disponibilização de certidões permanentes de registo civil online, com recurso ao
Cartão de Cidadão, passando por englobar para além do nascimento também o
casamento, óbito, declaração de maternidade e perfilhação.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/11/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 161

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Comunicações eletrónicas do acordo de regulação de responsabilidades
parentais
Em articulação com as respetivas entidades responsáveis, proceder à avaliação e
desenvolvimento de funcionalidades que permitam a comunicação eletrónica
bilateral entre as Conservatórias do Registo Civil, o Ministério Público e Tribunais, no
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âmbito das competências que lhes assistem respetivamente no processo de regulação
das responsabilidades parentais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/01/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça, Tribunais.
Código PJmP: 190

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Alargamento do serviço na Hora com agendamento
Alargamento do serviço de agendamento telefónico aos procedimentos da Empresa
na Hora, Associação na Hora e Sucursal na Hora, através da Linha Registos, permitindo
que se realizem de forma mais cómoda e rápida, uma vez que o agendamento
assegura a prévia análise da viabilidade da constituição e, por isso, a realização do
procedimento à hora marcada.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/12/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Empresas
Código PJmP: 194

Registos e Propriedade Industrial
DGAJ
Integração do SICRIM no sistema europeu
Integração entre o Sistema de Informação de Identificação Criminal (SICRIM) e o
Sistema Europeu de Informação sobre Registos Criminais (ECRIS), permitindo acolher
Portugal no intercâmbio de informações entre bases de dados de registos criminais
dos Estados Membros e dar cumprimento à Decisão-Quadro 2009/315/JAI, de 26/2.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
23/01/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 214

Registos e Propriedade Industrial
IRN
BUPi, balcão único do prédio
Estabelecer um procedimento simplificado de registo de propriedade rústica sem
dono conhecido. Criar uma plataforma única eletrónica de relacionamento entre o
proprietário e a Administração, que simplifique procedimentos, agregue toda a
informação relacionada com a propriedade e acolha a sua representação
georreferenciada.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
01/11/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 226

Registos e Propriedade Industrial
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IRN
BUPi - Fase de Implementação
Concretizar, no prazo de 12 meses, os objetivos do Balcão único do Prédio nos 10
concelhos piloto previstos na Lei 78/2017
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/10/2018
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 244

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Rollout Espaço Óbito
Na sequencia do projeto-piloto do Espaço Óbito que reuniu num único local de
atendimento um conjunto de serviços transversais a várias entidades, públicas e
privadas, pretende-se a prossecução desta iniciativa com a criação de um modelo de
serviços abrangente que responda às principais questões dos cidadãos, quer na
relação com o Estado, com as principais entidades privadas fornecedoras de serviços,
após a morte de um familiar. Disponível em Lisboa, Coimbra e Santo Tirso
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/06/2019
Pilar: Humanização
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 247

Registos e Propriedade Industrial
IRN
Consulta online do estado do processo de nacionalidade
A funcionalidade permite aos requerentes da concessão da nacionalidade portuguesa,
em processos que tramitam no Sistema Integrado de tratamento de Processos
(SITPRO), consultar a qualquer momento o estado do seu pedido e de eventual
notificação enviada, mediante a utilização de um código semelhante à certidão
permanente ou certidão online do registo civil.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
07/06/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Mandatários
Código PJmP: 268

Registos e Propriedade Industrial
INPI
2019 WIPO Worldwide Symposium on Gis
De dois em dois anos a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) agência das Nações Unidas especializada na área da Propriedade Intelectual (PI))
organiza um Simpósio Internacional de Indicações Geográficas (IG), em cooperação
com um Estado Membro. O simpósio reúne especialistas de todo o mundo, incluindo
autoridades públicas de PI, Academia, produtores de IG e organizações nãogovernamentais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
04/07/2019
Pilar: Inovação
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Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 281

Reinserção Social e Prisionais
DGRSP
Comunicação entre reclusos e familiares por videoconferência
Alargamento da videoconferência nos estabelecimentos prisionais, de forma a
permitir a comunicação remota entre os reclusos e os seus familiares.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
20/12/2017
Pilar: Humanização
Destinatários: Serviços da Justiça, Reclusos
Código PJmP: 114

Reinserção Social e Prisionais
SEJ
Justiça para Tod@s
O programa “Justiça para tod@s” é um projeto de promoção dos valores democráticos
colocando a Educação para a Justiça e o Direito como ferramenta cívica fundamental
num Estado de Direito. Pretende-se alargar este projeto e incluir novas valências no
âmbito da cidadania ativa e da reinserção social.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
17/10/2016
Pilar: Humanização
Destinatários: Cidadãos, Reclusos, Tribunais.
Código PJmP: 143

Serviços da Justiça
IGFEJ
Plataforma de recuperação de bens e ativos a favor do Estado
Desenvolvimento de plataforma informática para o sistema de recuperação de ativos
de suporte à atuação do Gabinete de Administração de Bens (GAB) relativo aos bens,
valores e vantagens ilícitas resultantes do crime, tendo em vista a agilização da
recuperação de bens e, consequentemente, a obtenção de novos mecanismos de
financiamento para o Estado e, em particular, para a Justiça.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
12/05/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 41

Serviços da Justiça
SGMJ
Serviços Comuns do Ministério da Justiça
Constituição de um projeto-piloto para disponibilização de serviços comuns de
suporte (por exemplo: recursos humanos, contabilidade) nos serviços tutelados pelo
Ministério da Justiça.
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Estado: Concluída
25/09/2019
Pilar: Inovação
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 90

Data

de

conclusão:

Serviços da Justiça
DGPJ
Atualização tecnológica do Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça
(SIEJ)
Atualização do sistema de recolha, tratamento e análise da informação estatística da
Justiça e promoção e difusão dos respetivos resultados, no quadro do sistema
estatístico nacional.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/12/2017
Pilar: Inovação
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 103

Serviços da Justiça
SGMJ
Secretaria Geral do Ministério da Justiça sem papel
Transformação digital na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, tendo em vista a
desmaterialização. Foi iniciado com um projeto-piloto ao nível do expediente,
alargando o seu âmbito posteriormente aos gabinetes do Ministério, facilitando a
transição / passagem de informação entre executivos.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/03/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 108

Serviços da Justiça
SEJ
Estrutura de Gestão de Fundos Europeus para a Justiça
Criação da Estrutura de Gestão de Fundos Europeus para a Justiça, com meios da
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/06/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 162

Serviços da Justiça
IGFEJ
Estudo acerca de ambientes de trabalho digitais
Elaboração de um estudo de análise técnica e económica a cenários de
disponibilização de ambientes de trabalho digitais aos utilizadores dos sistemas de
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informação na esfera do sistema de justiça, fundamentalmente nas áreas dos
tribunais e conservatórias.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/06/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 240

Serviços da Justiça
SEJ
HUB da Justiça
O HUB Justiça é um espaço de trabalho colaborativo que pretende agregar equipas
envolvidas em projetos de modernização e de transformação da Justiça. Trata-se de
um modelo de trabalho orientado a projetos, com equipas multidisciplinares de
diferentes organismos e também externas, a trabalhar num único local, trocando
experiências, reutiliando conhecimento e utilizando metodologias comuns de gestão
de projeto e de experimentação e avaliação de resultados.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/01/2019
Pilar: Inovação
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 260

Serviços da Justiça
DGAJ
Emissão imediata de Certificados de Registo Criminal de Estrangeiros nos
Tribunais e no RIAC
Emissão imediata dos Certificados do Registo Criminal e de Contumácia respeitantes
a cidadãos estrangeiros - no momento do registo do pedido - no atendimento
presencial dos tribunais e dos postos RIAC.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/07/2019
Pilar: Humanização
Destinatários: Cidadãos, Serviços da Justiça
Código PJmP: 284

Serviços da Justiça
PJ
Espaço vítima criança e jovem
Criação de uma rede de espaços devidamente apetrechados para as entrevistas a
crianças e jovens vítimas de crime, nomeadamente de violência doméstica e/ou
abuso sexual.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/08/2019
Pilar: Humanização
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 291

Serviços da Justiça
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PJ
Espaço testemunha
Apetrechamento de espaços adequados, para alojamento de testemunhas de crimes
graves e violentos.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/08/2019
Pilar: Humanização
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 292

Serviços da Justiça
PJ
Capacitação no combate ao crime digital
Aquisição de equipamentos inovadores e desenvolvimento de novas abordagens à
investigação do crime digital.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/08/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 293

Serviços da Justiça
PJ
+ Fundos Europeus
Implementação de plataforma eletrónica de gestão de projetos co-financiados
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/08/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 294

Serviços da Justiça
PJ
+ Ambiente
Certificação energética. Adopção de medidas com vista ao melhor uso dos recursos
energéticos, em especial nas unidades localizadas no interior.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/08/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 295

Serviços da Justiça
PJ
O meu instituto
Melhoria das condições de habitabilidade e conforto no bloco residencial e no bloco
escolar da Escola de Polícia Judiciária.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/08/2019
Pilar: Eficiência
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Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 296

Serviços da Justiça
PJ
Identificação balística
Implementação de um novo sistema integrado de identificação balística.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/08/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 297

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Sistema de indicadores de gestão para os tribunais
Implementação de um sistema de indicadores de gestão processual dos tribunais
judiciais e administrativos e fiscais, permitindo à Procuradoria-Geral da República e
ao respetivo Conselho Superior, no âmbito das respetivas competências, monitorizar
e avaliar a atividade do tribunal, com dados permanentemente atualizados,
contribuindo para uma atuação mais célere.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
06/06/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Conselhos Superiores, Tribunais.
Código PJmP: 2

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
PGR
Desenvolvimento de um espaço eletrónico de ligação entre o Cidadão e o
Ministério Público
Em articulação com a Procuradoria-Geral da República, proceder à criação de um
sistema de atendimento integrado, multicanal, no Ministério Público, reforçando a
simplicidade e o acesso do cidadão à justiça, nomeadamente:
• Balcão de atendimento “Ministério Público online”, permitindo, entre outras
funcionalidades, informações e marcações de atendimento presencial;
• A disponibilização de um "Espaço Cidadão" online, para que o cidadão possa
endereçar as suas questões ao Ministério Público, em complemento do atendimento
presencial nas seções do Ministério Público junto dos Tribunais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/07/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Tribunais.
Código PJmP: 31

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Prova de conceito de transcrição automática
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Implementação de prova de conceito de gravação e transcrição automática no
sistema judiciário, à qual se poderá recorrer, por exemplo, no âmbito do depoimento
de testemunhas, independentemente do tipo de processo e da fase processual em
que se encontre.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/01/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Tribunais.
Código PJmP: 38

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Divulgação da duração expectável dos processos judiciais
Introdução de mecanismos de informação ao Cidadão, designadamente nas citações
e notificações, com a indicação da duração expectável do processo que está em
curso, tendo por referência o tempo em que termina um número significativo de
processos.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
06/06/2017
Pilar: Inovação
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 50

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
CITIUS – Implementação do mecanismo previsto no n.º 5 do artigo 551.º do CPC
Concretização efetiva do mecanismo previsto no n.º 5 do artigo 551.º do Código de
Processo Civil, que permitirá ter um conhecimento mais rigoroso do fluxo dos
processos executivos nos tribunais, nomeadamente ao permitir identificar os
momentos em que o processo aguarda a prática de um ato da secretaria ou do juiz,
ou seja, os períodos em que a execução corre em tribunal.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
01/10/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Agentes de Execução, Tribunais.
Código PJmP: 51

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Consulta dos processos executivos
Disponibilização de funcionalidade que permite, de modo devidamente credenciado
(nomeadamente através do recurso ao Cartão de Cidadão), o acesso e
acompanhamento do estado dos processos em tribunal, salvaguardando o respetivo
segredo de Justiça.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
29/05/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 52
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Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Acesso dos agentes de execução aos apensos do processo executivo
Permitir, através dos necessários desenvolvimentos informáticos, que os agentes de
execução tenham acesso a informação relevante dos apensos de processos executivos
onde exerçam funções.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
14/06/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Agentes de Execução, Tribunais.
Código PJmP: 58

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
CITIUS - Acesso remoto pelos Magistrados
Alargamento do espetro de acesso ao Citius, de forma a permitir que os Magistrados
possam aceder a este sistema informático, fora do seu local de trabalho, de forma
mais célere e abrangente.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
25/10/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Tribunais.
Código PJmP: 59

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
CITIUS e SITAF - Nos tribunais superiores
Estender o sistema Citius e o SITAF aos Tribunais Superiores (Tribunais da Relação,
Tribunais Centrais Administrativos, Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal
Administrativo), tendo em consideração as necessárias adaptações às funcionalidades
já existentes para os tribunais de 1.ª instância, bem como a possibilidade de
desenvolvimento de novas funcionalidades.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
11/12/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Mandatários, Tribunais.
Código PJmP: 86

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Dashboards Indicadores da Justiça
Disponibilização pública de indicadores de desempenho operacional da Justiça,
aumentando a transparência na relação com o cidadão.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/12/2017
Pilar: Inovação
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 95
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Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Melhorar a comunicação da Justiça com o Cidadão
Simplificação dos textos das citações e notificações dirigidas aos cidadãos, garantindo
o rigor jurídico e a validade processual dos atos.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
27/09/2019
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 118

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Tribunal Resolve
Teste de um conceito de Tribunal que, para além da atividade judiciária, oferece
outros serviços da Justiça e da Administração Pública.
Este conceito será testado, entre outros, no concelho de Penela.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
15/02/2019
Pilar: Inovação
Destinatários: Cidadãos, Empresas, Serviços da Justiça, Tribunais.
Código PJmP: 119

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
CITIUS - Serviço de alertas
Serviço de alertas aos mandatários, mediante adesão opcional, e via sms e/ou correio
eletrónico, de receção, no portal Citius, de notificações relativas a alteração de
diligências.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
17/07/2016
Pilar: Proximidade
Destinatários: Mandatários
Código PJmP: 125

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Reavaliação do visto em correição
Revisão do procedimento de visto em correição, através do qual o juiz confirma a
validade dos atos mais importantes do processo e conclui que o processo pode ser
remetido para arquivo, e análise crítica da sua relevância, da necessidade da sua
manutenção ou da possibilidade de criação de automatismos que substituam, integral
ou parcialmente, este ato.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
13/12/2017
Pilar: Eficiência
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Destinatários: Tribunais.
Código PJmP: 127

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Tribunal +
Desenvolvimento de um projeto-piloto, em estreita colaboração com os Conselhos
Superiores, a Procuradoria-Geral da República e os órgãos de gestão da comarca, de
um novo modelo de atendimento, no Tribunal de Sintra, associado à simplificação
administrativa da secretaria, com o objetivo de aumentar a eficiência ao nível
administrativo (potenciando a otimização do funcionamento e da atuação das
secretarias dos tribunais e suportando a sua gestão) e de proporcionar uma melhor
experiência a quem interage com o tribunal.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
19/12/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Mandatários, Órgãos de Gestão da Comarca, Tribunais.
Código PJmP: 130

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGAJ
Projeto piloto de Correio Expresso Envelopagem / Finishing na Justiça
Projeto piloto de expedição de correio dos tribunais, incluindo impressão, dobragem,
envelopagem e expedição, garantindo o controlo da entrega com a associação ao
processo, através de métodos totalmente seguros.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
01/10/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça, Tribunais.
Código PJmP: 131

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
CITIUS - Interface com o SISAAE
Reformulação do interface aplicacional tendo em vista uma melhor articulação entre
o Citius e o Sistema de Suporte à Atividade dos Agentes de Execução (SISAAE), e que
permitará uma melhor gestão documental, um funcionamento mais célere e o
desenvolvimento de novas funcionalidades.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/09/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Agentes de Execução, Mandatários, Tribunais.
Código PJmP: 133

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
O Meu Tribunal
Plataforma informática de sinalização, dirigida aos órgãos de gestão das comarcas e
aos serviços do Ministério da Justiça, de anomalias ao nível dos edifícios,
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equipamentos e consumíveis dos tribunais, aumentando a eficiência e celeridade na
resolução dos problemas.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
10/05/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça, Órgãos de Gestão da Comarca, Tribunais.
Código PJmP: 147

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Certidão judicial eletrónica (CJE)
Disponibilização de uma certidão judicial eletrónica, desmaterializada, com um
código único, que substituirá a necessidade de entrega do documento em papel e que
permitirá, a qualquer entidade pública ou privada, consultar essa informação.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
14/07/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Mandatários, Tribunais.
Código PJmP: 163

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Renovação e reforço dos equipamentos informáticos e ferramentas de gestão e
produtividade dos tribunais
Renovação e reforço dos equipamentos informáticos e ferramentas de gestão de
recursos de suporte à atividade dos tribunais (judiciais e administrativos e fiscais),
tais como estações de trabalho, portáteis, impressoras, scanners de alto débito,
leitores de códigos de barra e sistemas e aplicações de produtividade. Integra ainda
a realização de estudo e piloto para uma solução de recolha e gestão de áudio e
vídeo, com transcrição automática, aplicável ao ambiente de Tribunal, para definição
de requisitos técnicos e suporte à respetiva avaliação económica.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
27/04/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Tribunais.
Código PJmP: 168

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Melhorar a comunicação da Justiça com o Cidadão nas injunções
Simplificação dos textos das notificações dirigidas aos cidadãos nos processos de
injunção, garantindo o rigor jurídico e a validade processual dos atos.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/06/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 175

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
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Aumento do limite máximo de tamanho das peças processuais
Adaptação das soluções aplicacionais de suporte à tramitação processual nos tribunais
judiciais e administrativos e fiscais - Citius e SITAF -, assim como reforço da
capacidade dos repositórios documentais de que fazem uso, para admitir uma
dimensão de peças processuais superior à atual (3 MB), aproximando os requisitos
aplicacionais da realidade atual e das expetativas dos utilizadores.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
29/05/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Mandatários
Código PJmP: 185

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Balcão único nos Tribunais Administrativos e Fiscais
Criação de um projeto piloto de sistema de atendimento em Balcão Único nos
Tribunais Administrativos e Fiscais, a ser desenvolvido nos tribunais identificados pelo
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Deve ser possível ao
cidadão, empresas e mandatários obter informação sobre um determinado processo
(onde se encontra a ser tramitado e em que fase processual se encontra), efetuar o
pedido de emissão de certidão de processo e entregar peça processual para um
processo da jurisdição administrativa e fiscal.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/05/2017
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas, Mandatários, Tribunais.
Código PJmP: 188

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
PGR
Pedido online da apostila
Relativamente a esta forma de certificação da autenticidade de documentos públicos
portugueses, para efeitos de apresentação num país estrangeiro e, em articulação
com as respetivas entidades responsáveis, nomeadamente com a Procuradoria-Geral
da República, proceder à criação de uma única plataforma nacional para registo de
pedidos de apostila que permita, simultaneamente, a receção de pedidos
apresentados por via eletrónica.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
26/05/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 191

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Inclusão, no âmbito do PEPEX, dos devedores na lista pública de devedores
Assegurar, em coordenaçao com a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de
Execução, a obrigação legalmente prevista de inclusão de devedores, no âmbito do
PEPEX, na lista pública de execuções, de modo a harmonizar procedimentos e bases
de dados e obter ganhos de eficiência.
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Estado: Concluída
14/06/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Agentes de Execução
Código PJmP: 197

Data

de

conclusão:

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGAJ
CITIUS - Inventariação e revisão dos formulários disponíveis no sistema
Inventariação dos formulários de atos disponíveis no sistema Citius, analisando a sua
pertinência com os organismos competentes, eliminando os desnecessários e
simplificando, sempre que adequado, bem como procedendo à adaptação dos que
devem ser mantidos à nova organização judiciária.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
27/09/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça, Tribunais.
Código PJmP: 199

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Informação eletrónica sobre meios alternativos de resolução de litígios
Conceção e implementação de site agregador de informação hoje dispersa sobre os
Meios de Resolução Alternativa de Litígios, centrado nas necessidades do Cidadão,
onde se disponibilize o leque completo das entidades que integram os meios
alternativos de resolução de litígios, com a explicitação das suas competências, da
matéria a que respeitam (v.g. consumo, turismo) e do local onde que se situam. O
sistema vai ser dotado de aplicação para simulação e facilitador virtual, para
sequência de informação ao utente em razão das perguntas formuladas.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/12/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Meios de Resolução Alternativa de Litígios
Código PJmP: 205

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Reavaliação do modelo de negócio dos Julgados de Paz
Passados 15 anos desde a criação dos Julgados de Paz, é chegado o momento de
reavaliar o modelo e, se necessário, adaptá-lo, otimizando-o aos desafios que se
colocam à Justiça.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
19/12/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 206

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGAJ
CITIUS – Acesso dos administradores de insolvência
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Disponibilizar o acesso ao Citius aos administradores de insolvência, tendo em vista
permitir, quer a consulta do processo, quer a prática de atos processuais. A
funcionalidade a desenvolver permitirá, também, o acesso da Comissão para o
Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, no âmbito das suas funções de
fiscalização da atividade dos administradores de insolvência.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
12/09/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Administradores Judiciais, Serviços da Justiça, Tribunais.
Código PJmP: 208

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Sistema de gestão das salas de audiências
Desenvolvimento de funcionalidade informática que permita, no âmbito de cada
tribunal, a gestão das respetivas salas de audiências, agilizando a sua marcação e
possibilitando a monitorização da utilização efetiva da sala e a otimização da sua
utilização.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
28/08/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Órgãos de Gestão da Comarca, Tribunais.
Código PJmP: 209

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Apoio ao estabelecimento de metas quantificadas de redução de pendências
Com base nas novas ferramentas e indicadores de gestão dos tribunais, procurar-seá, em colaboração com as respetivas entidades responsáveis, a definição de
desenvolvimentos no sentido de, num quadro de maior transparência, agilizar e
suportar processos e procedimentos que facilitem a redução efetiva das pendências
processuais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
06/10/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Conselhos Superiores, Órgãos de Gestão da Comarca, Tribunais.
Código PJmP: 210

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
MJ
Possibilidade de realização de videoconferência entre instâncias na mesma
comarca
Criação de condições, administrativas e legais, que permitam e facilitem a realização
de videoconferências dentro da comarca.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
01/01/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Tribunais.
Código PJmP: 212
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Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGAJ
Gestão Documental na DGAJ
Implementação de sistema de gestão documental na Direção-Geral da Administração
da Justiça (DGAJ), visando a desmaterilização e a tramitação eletrónica entre os
diversos organismos do Ministério e entre a DGAJ e os Tribunais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
12/12/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Conselhos Superiores, Serviços da Justiça, Órgãos de Gestão da Comarca,
Tribunais.
Código PJmP: 215

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Reorganização dos Julgados de Paz
Projeto piloto a realizar numa comunidade intermunicipal com o objetivo de
melhorar a capacidade de resposta do sistema para benefício dos cidadãos e das
empresas.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
06/06/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 217

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
SITAF - Criação de interface eletrónica do SITAF para os mandatários
Criação de interface eletrónica generalista que de acordo com a jurisdição e
autorização de acesso específicas, permite aos mandatários interagir quer com o
Sistema SITAF, quer com o sistema CITIUS.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
29/11/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Mandatários
Código PJmP: 220

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
SITAF – Elaboração automática das notificações
Esta medida permite o preenchimento automático de campos e texto pré definidos
nas notificações, possibilitando uma redução substancial do trabalho do oficial de
justiça.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
28/11/2016
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça, Tribunais.
Código PJmP: 222
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Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Rollout: Tribunal+
Implementação do conceito do Tribunal + a nível nacional, após a definição de
tipologias de tribunais, que variam em termos de um mix entre dimensão física
(área), movimento processual e recursos humanos. O âmbito da implementação do
Tribunal + abrange as três dimensões testadas no piloto em Sintra i) novo modelo de
atendimento (front-office), ii) simplificação administrativa das secretarias (backoffice) e iii) ferramentas de suporte à gestão e à atividade dos OGC.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/03/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Tribunais.
Código PJmP: 236

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Alteração do regime de citação
Alterar regras da citação com a consagração de domicílio legal, criação de lista
pública de réus ausentes e eliminação da citação edital sempre que se justifique,
simplificando e agilizando procedimentos, e prevendo recurso à utilização a meios
eletrónicos.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
15/12/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 238

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Registo e gestão automática de acessos de mandatários e de administradores
judiciais ao portal de mandatários
Desenvolvimento de sistema de verificação automática da condição da validade de
acesso ao CITIUS por mandatários e administradores judiciais, a partir da confirmação
da inscrição do utilizador na respetiva ordem ou entidade de registo.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
01/09/2017
Pilar: Eficiência
Destinatários: Administradores Judiciais, Mandatários
Código PJmP: 243

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Certificado permanente do registo criminal
Possibilitar que o certificado do registo criminal possa adquirir o caráter de
"permanente", isto é: fazer refletir a informação existente à data de cada consulta
através da utilização do código de acesso durante o seu período de validade. Para
além disso, através da utilização de assinatura aposta por certificado digital,
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pretende-se dotar o documento eletrónico (PDF) gerado com o caráter de certificado
válido (de utilização alternativa à entrega do código de acesso pelo requerente).
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/09/2019
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 245

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Área de serviços digitais dos tribunais
Desenvolvimento de área na Plataforma Digital da Justiça onde serão agrupados todos
os serviços relacionados com os tribunais. Essa área incluirá serviços de acesso público
(por ex. avisos e publicidade relacionados com processos judiciais, pautas de
distribuição, localização de tribunais, consulta de certidões eletrónicas) e serviços
que impliquem autenticação (por ex., consulta de processos, pedidos de certidão
eletrónica, registo criminal).
Estado: Concluída
27/11/2018
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 246

Data

de

conclusão:

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Publicidade da massa insolvente
Registo de anúncios das massas insolventes de empresas e respetiva publicitação na
área de serviços dos tribunais (tribunais.org.pt) da plataforma digital da justiça
(justica.gov.pt).
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
27/11/2018
Pilar: Eficiência
Destinatários: Administradores Judiciais, Cidadãos, Empresas, Tribunais.
Código PJmP: 255

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Consulta de todos os processos judiciais
Permitir aos cidadão consultar, na Área dos Serviços Digitais dos Tribunais
(tribunais.org.pt) os seus processos judiciais, independentemente da jurisdição e da
instância em que os mesmos se encontrem.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
27/11/2018
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos
Código PJmP: 256

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
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Modernização dos sistemas de informação e equipamentos disponibilizados aos
juízes
Modernização dos sistemas de informação e equipamentos disponibilizados aos juízes
dos tribunais judiciais e administrativos e fiscais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/09/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Tribunais.
Código PJmP: 257

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Modernização dos sistemas de informação e equipamentos disponibilizados aos
magistrados do MP
Modernização dos sistemas de informação e equipamentos disponibilizados aos
magistrados do MP na sua atuação nos processos em tribunal da jurisdição judicial e
administrativa e fiscal.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/09/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Tribunais.
Código PJmP: 258

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Gestão de Atividades dos Tribunais
A gestão de atividades é um módulo do CITIUS que irá permitir, após ser realizada
uma atividade num determinado processo, agendar para uma data futura a atividade
seguinte. Permitirá ter uma visão de todas as atividades agendadas no futuro,
facilitando uma calendarização e planeamento do trabalho futuro e a alocação de
recursos de acordo com as necessidades/ picos de trabalho que forem sendo
identificadas/os.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
04/07/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Tribunais.
Código PJmP: 261

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Autenticação digital temporária nos tribunais
Disponibilização de código no atendimento presencial dos tribunais para acesso
temporário eletrónico à área de serviços digitais dos tribunais, nomeadamente a
consulta de processos.
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Estado: Concluída
11/09/2019
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 262

Data

de

conclusão:

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Entrega de peças processuais multimédia pelos mandatários judiciais
Permitir que os mandatários possam, quando apresentam as suas peças processuais,
juntar às mesmas documentos com conteúdos multimédia: vídeo, aúdio e imagem.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
11/09/2019
Pilar: Inovação
Destinatários: Mandatários
Código PJmP: 263

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Pedido e concessão de acesso desmaterializados a processos judiciais por
cidadãos\mandatários que não são partes
Permitir que mandatários e cidadãos possam consultar eletronicamente não apenas
os "seus" processos judiciais, mas também aqueles para os quais os tribunais tenham
admitido a sua consulta.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
11/09/2019
Pilar: Inovação
Destinatários: Cidadãos, Mandatários
Código PJmP: 264

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Notificações eletrónicas entre administradores judiciais e mandatários
Permitir que as notificações dos administradores judiciais dirigidas aos mandatários
e atos destes dirigidos aos administradores judiciais possam ser praticados por via
eletrónica, através do Portal Citius.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
11/09/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Administradores Judiciais, Mandatários
Código PJmP: 265

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Roundtable OCDE - Conferência internacional organizada pelo Ministério da
Justiça em Portugal
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Portugal e o MJ ser anfitrião de uma roundtable da OCDE na primavera de 2019,
representando uma possibilidade de atrair um conjunto de entidades de elevado
reconhecimento internacional (United Nations, World Bank, CEPEJ, …) a par de
associações internacionais ligadas ao sector da justiça, ao que naturalmente
acrescem os representantes governamentais dos diferentes países membros. É um
importante momento de projeção internacional e de partilha de experiências e casos
de sucesso relacionados, especificamente, à justiça.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
29/03/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 267

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IGFEJ
Desmaterialização das notificações de insolvência dos tribunais para o Banco de
Portugal
Comunicação por canal eletrónico das notificações postais com origem nos tribunais
para comunicação ao Banco de Portugal dos eventos relevantes em processos judiciais
de insolvência de empresas.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
15/10/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Tribunais.
Código PJmP: 275

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Previsão do conceito de "Digital por definição" na legislação processual
Refletir nas normas processuais a ideia de que um processo judicial e os atos
praticados nele praticados devem, em regra, ter originariamente a natureza
eletrónica.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
26/07/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Serviços da Justiça, Tribunais.
Código PJmP: 282

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Disponibilização aos mandatários de formulários para o contencioso dos
procedimentos de massa
Publicar regulamentação que permita a disponibilização aos mandatários dos
formulários para apresentação de peças processuais no contencioso dos atos
administrativos praticados no âmbito de procedimentos em massa.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
26/09/2019
Pilar: Inovação
Destinatários: Cidadãos, Serviços da Justiça
Código PJmP: 285
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Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Consolidação do financiamento dos centros de arbitragem da rede nacional de
arbitragem de consumo
Dotar os centros de arbitragem de consumo de fontes de financiamento estáveis, seja
pela participação das entidades reguladoras na estrutura de financiamento destes
centros, seja pela imposição aos referidos centros de elevados padrões de serviço.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
24/07/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Empresas, Meios de Resolução Alternativa de Litígios
Código PJmP: 288

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
DGPJ
Julgado de paz de Santa Cruz
O alargamento da rede dos julgados de paz constitui um desígnio assumido no
Programa do XXI Governo Constitucional, pois reconhece-se que os julgados de paz
são tribunais com características de proximidade e de simplicidade que tornam a
justiça efetivamente mais próxima dos cidadãos e das empresas. Esta medida permite
levar o Julgado de Paz a mais cidadãos e empresas, em concreto, na Região Autónoma
da Madeira, alargando o serviço já facultado aos munícipes do Funchal e de Câmara
de Lobos aos munícipes de Santa Cruz.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
13/09/2019
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Empresas
Código PJmP: 290

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
SEJ
Avaliação internacional das medidas de modernização da Justiça
Avaliação pela OCDE das medidas de modernização integrantes do Plano Justiça mais
Próxima, nomeadamente na área dos tribunais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
27/09/2019
Pilar: Inovação
Destinatários: Cidadãos, Serviços da Justiça
Código PJmP: 298

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IRN
Acolhimento personalizado nas conservatórias
Implementar um acolhimento prévio dos cidadãos, junto de conservatórias
selecionadas, que permita orientar os cidadãos de forma personalizada.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/08/2019
Pilar: Humanização
Destinatários: Cidadãos
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Código PJmP: 299

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IRN
Recolha de valores nas Conservatórias
Implementar a recolha de valores em várias conservatórias.
Estado: Concluída
Data

de

conclusão:

26/09/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Serviços da Justiça
Código PJmP: 300

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IRN
Contratos interadministrativos com os municipios
Desenvolver um programa de intervenção nas conservatórias, em articulação com
autarquias locais.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/09/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Serviços da Justiça
Código PJmP: 301

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IRN
Renovação online do Cartão de Cidadão
Melhorar a presença do IRN e serviços online, e a sua publicitação, no âmbito do
Cartão do Cidadão.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
30/08/2019
Pilar: Eficiência
Destinatários: Cidadãos, Serviços da Justiça
Código PJmP: 302

Sistema Judiciário e Meios de Resolução de Litígios
IRN
Implementação do BRIS
Integração de Portugal no European e-Justice Portal, onde passa a ser possivel
pesquisar entidades portuguesas.
Estado: Concluída
Data
de
conclusão:
31/08/2019
Pilar: Proximidade
Destinatários: Cidadãos, Serviços da Justiça
Código PJmP: 303
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