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Justiça + Próxima 

Modernização  
Transformação 

digital 



Justiça + Próxima 

Focar na simplificação 
e desmaterialização de 

processos e na 
aplicação de 

metodologias que 
potenciem enganos de 
eficiência e poupanças 

Dignificar o 
ecossistema da Justiça 
incluindo os espaços 

os agentes e os 
intervenientes 
apostando em 
parcerias e na 

reintegração social 

Envolver parceiros e 
sociedade civil na 

construção de soluções 
e em diferentes formas 

de prestação de 
serviço  

Criar serviços mais 
simples, com menos 

formalidades, em 
balcões únicos e novos 

canais. Proteger os 
direitos contribuindo 

para a dinamização da 
economia e relações 
comerciais seguras 



Justiça + Próxima 

Participativo 

Colaborativo 

Aberto 
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AUSCULTAR  
Organismos da Justiça 

• Administração direta, Conselhos 
Superiores, Supremos Tribunais 

• 110 Propostas de simplificação recebidas 

Cidadãos  

• Plataforma Justiça + Próxima 

• Mais de 130 propostas recebidas 

Representantes  de profissionais  

• Ordens dos Solicitadores e Agentes de 
Execução 

• Ordem dos Notários 

• Ordem dos Advogados 



AUSCULTAR 

              
Recuperação de 
instrumentos  

 Valorização de  
propostas de 
trabalho existentes 

 

                                  
 Levantamento 
criterioso 

Auscultação 
formal 
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INTEGRAR 

Exemplos 

• Gestão das salas de audiência 

• Comunicação eletrónica do acordo de reg. de responsabilidades parentais 

• Pedido da apostila online  

Exemplos 

• Pedido de Registo Criminal Online 

• Linguagem simples na Justiça 

• … UM PROCESSO DE AVALIAÇÃO EM CURSO … 

Exemplos 

• CITIUS - Distribuição automática de processos aos agentes de execução (OSAE) 

• Desenvolvimento de funcionalidades de pré-preenchimento para Mandatários (OA) 

• Site "Proteção às Vítimas de Crime“ Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (CPVC) 

 

  



INTEGRAR   

Recolher 

Distribuir 

Analisar  

Selecionar 

Priorizar 



INTEGRAR   
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2 

3 

4 

5 

6 
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1. Alocar responsáveis (organismos) 
2. Definir prazos  
3. Definir marcos  
4. Estimar o investimento  
5. Estimar impactos esperados  
6. Preparar execução (cadernos de encargos candidaturas etc ) 
7. Comunicar a sua evolução e resultados alcançados 



AUSCULTAR 

INTEGRAR 

COMUNICAR 



COMUNICAR 

Motivar a participação inicial  

• Portal Justiça + Próxima 

• Convite aos trabalhadores 

• Divulgação nos MCS 

Estimular a continuação da participação 

• Portal Justiça + Próxima 

• Respostas aos participantes 

• Tornar públicos os resultados da participação e os resultados 
efetivos 



COMUNICAR 



COMUNICAR 



COMUNICAR 



COMUNICAR 
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