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Justiça: Os projetos que cresceram  Justiça |  Da ideia à concretização

Projeto Tribunal +



Para uma justiça mais próxima, humana, ágil e inovadora

2 Planos de Ação 

2017 | 2019
150 medidas
90% concluídas

2020 | 2023
140 medidas
30% concluídas



+ 200 ideias propostas

10% aceites



E se…Porquê

Como

QuemComo tudo começou…

Pilotos e Provas de conceito

> Testar em pequeno

> Escalar com confiança



Objetivos:

• Redução da pendência

• Redução da duração média dos processos

Tribunais



É assim que nasce o projeto

2017 - 2020





1. Conhecer as condições físicas



2. Conhecer as pessoas e o ambiente onde trabalham



3. Conhecer o público-alvo e motivo deslocação



E se?...
Não ter medo de experimentar 
e refazer…

OUSAR

COLABORAR

CONCRETIZAR



Tribunal +  | Dimensões de atuação

Back-office
Indicadores
de gestão

Front-office

Utente

Diligências 

Atendimento 
presencial

Atendimento 
telefónico

Otimização de processos a nível 
administrativo

Gestão de ativos e património

Economato

Meu Tribunal

Unidade 
Central

Secção de 
processos

Monitorização do piloto

Órgãos de 
Gestão de 
Comarca

• Conselhos Superior da Magistratura
• Procuradoria Geral da República

• Ministério da Justiça

Gestão de espaços (salas de 
audiência, … )



Planeamento

Planeamento e gestão do projeto

II - Benchmark

IV - Implementação

III - Cenarização

Fases
Meses

SetembroAgostoJunho Julho

I - Diagnóstico

Maio

IV - Monitorização

IV - Conclusões

Outubro Novembro Dezembro

Avaliação preliminar

Avaliação final

Legenda: Férias judiciais 

Momento atual

Formação
Desenho e testes de 
sistemas/aplicações



Identificação da Equipa do Tribunal +

Comité de Coordenação

SEAJ

Órgão de Gestão do Tribunal 

da Comarca de Lisboa Oeste

Dra. Helena Ribeiro

Juiz Presid. Rosa Vasconcelos  

Proc. G. Adj. Fátima Duarte

Sr. Daniel Costa 

Equipa de Projeto

Trib. Com. Lisboa 

Oeste

Ana Paula Santos

Anabela Rodrigues

Joaquina Fagundes

Maria Basília Pires

Maria João Gonçalves

Tiago Silva

Virgílio Correia

Coordenação de Projeto 

Gabinete SEJ

Carolina Berto

Painel de especialistas 

DGAJ

Dr. Luís Freitas

Adjuntos Gab. MJ, 

SEAJ, SEJ

Carolina Berto

Diana Andrade

Hugo Nunes

Hugo Sousa

José Luís Dias

Pedro Tavares

IGFEJDGPJ

Prof. Susana 

Videira

Dr. Carlos 

Rodrigues

SEJ

Dra. Anabela Pedroso

DGAJ

Ana Azevedo

Ana Paula Mata

André Borges

Jorge Ribeiro

Luís Ferreira

Paulo Miguel

Rodrigo Carvalho

Controlo de qualidade

TAF de Sintra

Presidente da Área 

Geográfica Zona Sul 2 

Juiz Desemb. Paulo Carvalho 

DGPJ

João Oliveira

TAF de Sintra

Elisabete Oliveira

Ilídio Santos

Maria Conceição Lima

Maria Manuel Luz

Margarida Pereira

Teresa Sequeira

IGFEJ

António Sardinha

Carlos Brito

Jorge Afonso

Nuno Fonseca

Teresa Rodrigues



Comissão de Acompanhamento
e equipa T+



Benefícios esperados

Alocação otimizada de recursos

Tempo de trabalho em determinadas 
tarefas

Tempo disponível para atividades de 
maior valor acrescentado

Custos de funcionamento (e.g. 
racionalização de economato)

Tempos de espera

Necessidade de deslocação (e.g. 
videoconferências/telepresenças, 
Registo Criminal online, atendimento 
telefónico)

Espaços de atendimento e de espera 
mais confortáveis

Para os cidadãos Para o Tribunal

Menor 
absentismo 

laboral

Mais 
produção

Uma Justiça + Próxima

Maior 
eficiência 

de recursos

Maior 
celeridade 
da Justiça



Como melhorar o atendimento?

 Proximidade

 Conveniência

 Celeridade



Atendimento – novo ambiente à chegada

Princípios gerais

Triagem de atendimento no 1º contacto1

Minimizar as deslocações do cidadão 

dentro do tribunal
2

Promover canais alternativos ao presencial

(poupar deslocações de cidadãos ao Tribunal se conseguir 
resolver assunto à distância e/ou noutro local/entidade)

3



Atendimento | Situação atual

Customer journey genérica - Situação atual

Entrada utente

Identificação/

segurança (detetor de 
metais)

Encaminhamento pelo 
segurança para

Diligência (gabinete do juiz)

Diligência: Audiência final/julgamento 
(sala de audiência)

Atendimento Unidade Central judicial

Atendimento Central DIAP

Atendimento Secções de processo

Atendimento TAF

Saída

Entrada

Piso entrada

Piso da secção/sala de audiência/gabinete do juiz

Ilustrativo e não exaustivo



Customer journey genérica – To be

Entrada utente
Segurança (detetor de 

metais)

Identificação (check-in) e 
encaminhamento (quiosques 

digitais)

Diligência (gabinete do juiz)

Diligência: Audiência 
final/julgamento (sala de 

audiência)

Atendimento Centralizado

Atendimento 
Descentralizado

Saída
(check-out*)

Piso 0 /entrada

Piso entrada/espaço reservado

Piso da secção/sala de audiência/gabinete do juiz

Ilustrativo e não exaustivo

*Check-out
opcional; tem a 
finalidade de, para 
quem assim 
pretenda, obter-se 
o comprovativo de 
presença

Atendimento | To be : Atendimento + próximo e + célere



Diligências | Situação atual
Diligência de audição final (julgamento) – Principais passos (caso Judicial)

• Feito em voz alta pelo 
oficial de justiça (OJ) nos 
topos de cada piso*

• OJ chama pelo nome 
cada interveniente (autor, 
reu, testemunhas)

• OJ dá informação oral de 
qual a sala para 
realização da audiência

• OJ encaminha 
testemunhas para sala de 
testemunhas

• Entrada de mandatários + 
autor + réu na sala de 
audiência

• OJ testa gravação áudio

• OJ dá indicação por 
telefone ao juiz que 
poderá ir para sala para 
iniciar audiência

• OJ abre ata no CITIUS –
ata não aciona no CITIUS
atualização do estado de 
diligência

• Juiz inicia audiência

• Audição dos mandatários 
e partes

• Audição de testemunhas:

• Mandatários indicam
ordem de audição 
das testemunhas

• Testemunhas 
chamadas pelo OJ 
que se desloca à sala 
de testemunhas e as 
encaminha para a 
sala

• Testemunhas juram 
por honra dizer a 
verdade

• OJ realiza ata durante a 
audiência – por vezes no 
sistema CITIUS, outras 
manualmente

• Audiência é dada por 
terminada oralmente 
pelo juiz

• OJ fecha ata no sistema 
(que não fica em formato 
final, a maior parte das 
vezes)

• Se não foi acionado 
manualmente no CITIUS a  
opção de estado da 
diligência, por defeito fica 
como “pendente”

Chamada Pré-início da audiência Início da audiência Durante audiência Término da audiência

*quando não estão ainda presentes, é feita nova chamada alguns minutos 
depois por indicação do Sr. Magistrado

Versão de trabalho

Ilustrativo e não exaustivo



To be
Diligência – Articulação entre back e front-office (genérico)

Agendamento Prevista Pré-início da diligência Chamada Início da diligência

Por parte do Oficial de 
Justiça (OJ) ou Magistrado 
nas aplicações de negócio 

(AplNeg) e sistema de 
gestão de salas

Front-office/Interface com utenteBack-office

Término da diligência

Legenda:
Utente - Check-in

Gestão de salas -> sala 
atribuída às AplNeg (caso já 

exista)

AplNeg -> Ecrãs comunica 
estado “Prevista”

*Poderá ocorrer antes do check-in do utente
** Não obrigatório para o utente (apenas se 
necessitar de comprovativo de presença)

Gestão de atendimento -> 
AplNeg a chegada das partes

OJ -> estado “Prestes a iniciar” 
Gestão de salas -> sala 

atribuída às AplNeg (caso ainda 
não tenha comunicado)

AplNeg -> estado ao 
sistema de gestão de 
atendimento/ecrãs

Utente desloca-se para 
sala

• OJ faz a chamada das 
partes

• Encaminhamento de 
testemunhas para salas

• Entrada das partes na 
sala

OJ -> estado da diligência 
nas AplNeg

• Concluída / Adiada / 
Cancelada / Continua

AplNeg -> gestão de 
atendimento/salas info
para check-out**/ecrãs

OJ -> estado “Em curso” nas 
AplNeg

AplNeg -> estado à gestão 
de atendimento/ecrãs

Ilustrativo e não exaustivo

-> fluxo de comunicação



Análise Fluxos de atendimento



Atendimento | To be : Atendimento + próximo

Ilustrativo e não exaustivo
Atendimento centralizado no Balcão +

• Atendimento geral: Registo Criminal, Requerimentos, 

Documentos, Certidões, Pagamentos

• Atendimento especializado: Secretaria do Tribunal Cível 

/ Secretaria do Tribunal de Trabalho / Secretaria do 

Tribunal de Comércio / Secretaria do Tribunal de 

Execuções

• Posto de atendimento para cidadãos com mobilidade 

reduzida / atendimento assistido / Self-service

Atendimento descentralizado nas secções de processo

• Secretaria do Tribunal de Família e Menores

• Secretaria do Tribunal Criminal e de Instrução Criminal

• Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal



Atendimento geral e Diligências
| To be : Atendimento + próximo e + célere

Quiosques

Diligência

Painéis informativos

Diretórios 

Painéis de sala

Assegurada a 
integração entre 

sistemas de 
negócio e 

sistemas de 
gestão de 

atendimento e 
de salas

Atendimento
Painéis informativos

Painéis de chamada



Atendimento – Balcão +

Novas funcionalidades: Registo Criminal Online 
(assistido)

Incentivar a utilização do serviço 

online, evitando deslocações futuras 

ao Tribunal para realizar este serviço

390.000
Nr total de Registos Criminais Online 
emitidos (2017-2021)



Cultura de colaboração

Desenho de serviço em co-criação



Visitas de trabalho

Ouvir quem sabe. Sessões de “desenho de serviço”



Visita à Sonae com a presença de OGC, DGAJ e 
funcionários do Palácio da Justiça de Sintra

Ouvir quem sabe. Sessões de “desenho de serviço”



e… mãos à obra







A 
concretização
do modelo
“papelão”

4 modelos distintos, 

adaptáveis às 

especificidades espaciais 

dos tribunais



Piloto no Tribunal de Sintra



Uma nova sinalética

Ilustração de sinalética 
informativa



Como melhorar o trabalho nas 
Secretarias?



Secretarias
Aplicação de metodologias LEAN e de Melhoria Contínua 
porquê | como| quando| quem

Análise de fluxos  |  Análise de volumes  | Análise de 

equipas



Metodologias LEAN e de 
Melhoria Contínua

• Aprender com a prática.

• Todo desperdício deve ser eliminado.

• Todos os colaboradores devem estar envolvidos no 

processo de melhoria.

• O aumento da produtividade deve ser baseado em ações 

que não exijam um elevado investimento financeiro.

• As melhorias obtidas devem ser divulgadas como forma de 

se obter uma comunicação transparente.
Hoje melhor do que ontem, 

amanhã melhor do que hoje

Ky’zen = Mudança para melhor



Diagnóstico



FASE 1 | Análise tarefas - Expediente

TMC&A – Tempo médio de conferência e abertura
TME – Tempo médio de entrada em sistema
FTE – Full Time Equivalent

Paralelamente, está em análise 
uma solução de tratamento 

automático (finishing)

Potencial de poupança: cerca 
500.000 horas/ano, a nível 
nacional (equivalente a libertar 
cerca de 200 pessoas/ano que 
podem ocupar-se de matérias 
mais relevantes para a sua 
atividade) 

Fonte: Levantamento realizado junto de uma amostra de unidades de processo do Tribunal Judicial de Sintra pelo Kaizen Institut. 



Global 

FASE 2 | Análise tarefas - Atividades

Fonte: Levantamento realizado junto de uma amostra de unidades de processo do Tribunal Judicial de Sintra pelo Kaizen Institut. 



Procura e junção 
de papel

Notificações

Diligências 
& Atas

Gestão de serviço

Atos contabilísticos

20%

+ 60% tarefas 

associadas a papel

Distribuição do Tempo dedicado por tarefa (%)

Áreas âmbito: Comércio, Trabalho e Família e Menores

FASE 3 | Conclusões - Tempo

Fonte: Levantamento realizado junto de uma amostra de unidades de processo do Tribunal Judicial de 
Sintra pelo Kaizen Institut. 



FASE 3 | Conclusões – Organização espaço e 
gestão de atividades



ANTES



DEPOIS



Diário Kaizen

5 minutos de manhã





Organização interna



E outras secções 

foram-se juntando…



E outros Tribunais…

E mais colegas a partilhar …



Formação - Modelo “dominó” para a disseminação

 Equipas Multidisciplinares

- Técnicas Atendimento (AMA)

- Novas ferramentas de gestão 

procedimental / judicial  (DGAJ)

- Tecnologia (Parceiros)

 “Embaixadores” 

Elementos de equipas previamente 

intervencionadas foram peças 

chave na disseminação do 

conhecimento on-the-job



Ferramentas de 
apoio à Gestão
Órgão de Gestão da Comarca



Intranet
(cockpit central)

FASE 4 | Conclusões – Melhores ferramentas de gestão 



Título

Sevice-Desk: O Meu Tribunal
Problema? Solução.

Ferramentas de 
apoio à Gestão

+ 800 pedidos (4 meses)
83% de pedidos fechados



E ainda houve tempo para 
Experimentar novas formas de comunicação…

Visita à Cisco – Videoconferência/Telepresença



Balanço do Piloto



Ilustrativo e não exaustivo

Identificação e 
desenvolvimento 

de iniciativas1

Setembro 2016
Piloto e 

prototipagem 
em ambiente 
real em Sintra 

de todas as 
vertentes do 

Tribunal+

02 03

Novembro 
2016

Avaliação 
intercalar

01

Abril 2016
Diagnóstico

04

Janeiro 2017
1º alargamento 

de soluções 
testadas na 
Comarca Lx 

Oeste

Fevereiro 2018
Avaliação final 

do piloto

0605

Outubro 20172

Alargamento 
de soluções ao 
resto do país 

(até 2019)

Monitorização de 
resultados

1. Fase inicial de identificação e desenvolvimento de iniciativas. Ao longo do piloto foram sendo identificadas e desenvolvidas novas iniciativas. 2. O alargamento de diversas iniciativas de sistemas de informação foi ocorrendo à medida em que eram testadas 
com sucesso e tinham aplicação a nível nacional.

Principais etapas



Atendimento
O piloto em números*

28.230

 7,7

*Período de análise/ recolha 19 setembro a 21 de dezembro de 2016.

Nº de pessoas que se deslocaram ao Tribunal

14.350 Nº de senhas atendidas no 
Balcão+

13.880 Nº de check-in efetuados para diligências

1.680 Nº de declarações de presença emitidas pelo quiosque

414+108 Nº de videoconferências recebidas e efetuadas

Grau de satisfação numa 
escala de 0 a 10, sendo 10 
totalmente satisfeito

440 Nº médio de pessoas por dia



1 tribunal 4 tribunais

257 tribunais150 tribunais35 tribunais

Do piloto em 2016 a 257 tribunais em
2020

Expansão do Balcão +

2020



Palácio de Justiça
Guimarães



Palácio de Justiça
Lisboa



Tribunal da Relação
Porto



Não exaustivo

- 11%
Redução de tempo de trabalho1

+35 M€
Extrapolação nacional1

+ de 75
(40% concluídas)

Iniciativas na vertente de tecnologia e 

sistemas de informação3

+70%

Ganho de tempo de trabalho nas secretarias 

decorrente da reorganização e 

desmaterialização2

+465 m€
Ganhos potenciais1

-3.799

(+10% processos findos)

1. Análise Deloitte – Avaliação intercalar do piloto; 2. Kaizen Institute; 3. Gabinete da Secretária de Estado da Justiça

Secretarias
Principais resultados alcançados no piloto 



Análise final do piloto

• O “utilizador” no centro das soluções;

• Envolvimento dos agentes chave;

• Novas ferramentas e abordagens;

• Acompanhamento de proximidade e 

em contínuo no terreno.

• Capacidade e celeridade de resposta 

na execução;

• Gestão da mudança: equilíbrio entre 

novos procedimentos e o 

“tradicional”.

Não exaustivo

Pontos mais positivos Pontos a melhorar



+ 75 JmP, Simplex, Capitalizar 

Iniciativas na vertente de 

tecnologia e sistemas de 

informação

+ Eficiência
+ Desmaterialização
+ Proximidade a Cidadãos e Agentes da Justiça



PORTAL DE SERVIÇOS 
DA JUSTIÇA



+ 85.000 
Criminal record 

requests

REGISTO CRIMINAL 
ONLINE

390.000 certificados

emitidos.

Poupança de 5.500 

Horas trabalho presencial

/ano



CERTIDÃO JUDICIAL 
ELETRÓNICA

(Dados desde julho de 2017) 



CONSULTA DE 
PROCESSOS ONLINE

60% dos acessos

ocorrem for do horário

de funcionamento dos 

tribunais



Simplificação da Linguagem  
Notificações mais claras



Magistratus – nova interface de trabalho para 
juízes

“Desenhada por Juízes
para Juízes”

• Processo eletrónico da 1ª instância ao Supremo 
Tribunal de Justiça

• Magistratus, em fase de instalação nos tribunais

(4 comarcas)



Uma nova cultura interna
Espaços modernos
Experimentação
Colaboração



Locais que 

inspiram a 

pensar

diferente













Espaços Inovação 
A  inspiração que se dissemina





Tribunais

Objetivos em 2017:

• Redução da pendência
• Redução da duração

média dos processos

Voltando aos objetivos iniciais ….

Resultados em 2020



Pendências
Globais

O número de processos

pendentes nos tribunais

judiciais de 1.ª instância

apresenta uma tendência

acentuadamente decrescente, 

com uma quebra entre 2015 e 

2020 de 47%. 

- 47%



Pendências cíveis

Nos processos cíveis o número de pendências 

reduziu significativamente entre 2015 e 2020, 

tendo-se registado uma diminuição global de 

mais de 580 mil processos, o que corresponde 

a uma quebra de 49%. 

- 49%



Pendências cíveis
Execuções

Na distribuição das pendências pelos diversos 

tipos de processos cíveis, destacam-se as 

execuções, que correspondem a 77% do total 

das pendências cíveis 

No que se refere especificamente às 

execuções, as pendências foram também 

consideravelmente reduzidas no período em 

análise, registando uma quebra de 51%, com 

uma diminuição de mais de 481 mil 

processos. 

- 51%






