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Lisboa, 24 de Março de 2016
Assunto: Segurança nos tribunais
No passado dia 8 do corrente mês e na sequência do relatório conjunto do IGFEJ
e da DGAJ de agosto de 2015, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP)
enviou ao IGFEJ um pedido de informação sobre questões relacionadas com a
segurança os tribunais.
No passado dia 22 recebemos a resposta do IGFEJ a tal pedido da qual consta,
designadamente no que concerne à instalação de equipamentos de segurança, que:
"Estes meios serão instalados em 35 edifícios, de acordo com uma lista dos
locais com maior necessidade que nos foi fornecida pela DGAJ. O fornecimento tem
uma estimativa de custo de 415.918,356 e terá um prazo de fornecimento de 120 dias.
Uma vez que se trata de um Concurso Público, prevê-se que a instalação ocorra apenas
em 2017.
No que diz respeito aos projetos de segurança, estão previstos serem executados
92, divididos em lotes, igualmente com base na lista fornecida pela DGAJ, projetos
esses incluindo as instalações de SADI, SADIR, SAC e CCT, com uma estimativa de
custo para a instalação de 304.710 €. Prevê-se o lançamento do procedimento em abril
de 2016."
Desta passagem parece resultar que a DGAJ terá realizado um estudo sobre a
falta de segurança dos Tribunais e terá diagnosticado as situações mais graves. Sendo tal
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estudo de louvar, desconhece a ASJP como foi realizado e quem foi ouvido dado não
lhe ter sido dado conhecimento nem da sua realização nem das suas conclusões.
Assim, dada a importância da matéria e uma a vez que a ASJP desconhece quais
os tribunais identificados pela DGAJ como sendo os mais problemáticos, vimos
solicitar a V. Ex o envio de cópia do estudo que a DGAJ efetou sobre esta matéria e no
qual estarão identificados os tribunais a que o IGFEJ alude.
a

Com os melhores cumprimentos,

Maria Jose Custeiía
(Presidente da Direção Nacional da ASJP)
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