
Anexo 
FICHA OBJETIVOS PROCESSUAIS/AÇÕES A 

DESENVOLVER 

Órgão: Procuradoria da República da Comarca de Bragança 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ANUAIS 

OBJETIVOS PROCESSUAIS/ 

AÇÕES A DESENVOLVER 

A. ÁREAS PRIORITÁRIAS 

A.1 Corrupção e 

criminalidade 

económico-

financeira 

Face à gravidade e danosidade deste tipo de crimes, vai dar-se uma 

atenção especial aos inquéritos respeitantes a esta criminalidade, 

através de um acompanhamento mais próximo e interventivo, junto 

da Polícia Judiciária, já que lhe cabe a investigação. 

A.2 Violência 

Doméstica 

Apesar de o Núcleo de Bragança ter menos um magistrado em 

funções neste ano 2015/2016 comparativamente ao ano anterior, 

dada a relevância social deste fenómeno criminal, manteremos uma 

Secção especializada para a sua investigação, de modo a dar uma 

resposta célere e eficaz.  

Por outro lado, manteremos a total disponibilidade em colaborar 

com as instituições ligadas a esta problemática, na participação de 

acções que visem esclarecer e alertar todas as pessoas para este 

fenómeno da violência doméstica, em todas as suas vertentes. 

A.3 Cibercrime e 

prova digital 

Colaborar em todas as acções que visem uma melhor formação dos 

magistrados na investigação deste tipo de criminalidade, estando já 

prevista a realização na comarca de uma acção a levar a cabo pelo 



1 
 

gabinete do cibercrime da PGR. 

A.4 Terrorismo 

Sendo da competência do DCIAP a investigação deste tipo de 

criminalidade, a nossa posição será colaborar com aquele 

departamento naquilo a que formos chamados. 

A.5 Recuperação de 

ativos 

Propomo-nos incentivar o contacto dos magistrados do Ministério 

Público desta comarca com o GRA, naqueles processos cujos 

montantes de bens e produtos provenientes da actividade criminosa 

se apresentem relevantes, no sentido de melhorar a nossa 

intervenção na investigação e posteriormente no resultado do 

julgamento, por forma a que seja efectiva a afirmação de que “o 

crime não compensa”, pois a perda das vantagens obtida com o 

crime é, muitas vezes, mais sentida do que a pena criminal aplicada. 

A.6 Proteção da 

vítima 

Sensibilizar todos os magistrados da comarca para a importância 

desta questão, já que a mesma tem relevância muito grande na 

colaboração das vítimas quer na fase de investigação quer na fase 

de julgamento. 

Por outro lado, esta problemática da protecção da vítima tem maior 

acuidade nos crimes de violência doméstica e crimes conexos, e daí 

o manter-se uma estreita ligação com os órgãos de polícia criminal, 

por forma a que estes sejam eficientes e eficazes logo a partir do 

primeiro contacto, normalmente aquando da apresentação das 

queixas. 

Nessa medida, dar-se-á grande importância à formação dos 

magistrados e colaboração permanente em acções de 

sensibilização aos elementos dos OPCs que lidam mais de perto 
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com estas situações. 

Ainda no dia 29 de Setembro de 2015 se colaborou com o INML 

numa acção levada a cabo no Hospital de Bragança sobre o tema “ 

Atuação médica em casos de violência” onde o Ministério Público 

participou ativamente com dois elementos, nomeadamente com a 

intervenção da magistrada ligada directamente ao fenómeno da 

violência doméstica. 

A.7 Direitos das 

crianças e jovens 

Propomo-nos dar celeridade aos processos que envolvam crianças 

e jovens, e daí que seja nosso objetivo que, no ano judicial 

2015/2016, os processos tutelares educativos pendentes sejam 

apenas do ano de 2016. 

Por outro lado, dada a conexão existente entre Violência doméstica 

e o perigo para os menores no seio das famílias, no Núcleo de 

Bragança, manter-se-ão os inquéritos tutelares educativos na 

magistrada que trabalha com os inquéritos relativos à violência 

doméstica e crimes sexuais.  

Pretendemos também que os processos administrativos, 

designadamente aqueles que se reportam a interesses que 

envolvem menores, no final de Agosto de 2016, existam apenas 

desse ano. 

Também os processos de autorização para a prática de atos, por 

envolverem interesses relacionados com menores, devem ser 

terminados rapidamente, de modo que naquela data de Agosto não 

existam processos com antiguidade superior a 3 meses. 

A.8 Direitos dos 

Idosos 

Reconhecendo que a violência sobre idosos tem vindo a aumentar e 

a criminalidade a eles associada cai, muitas vezes, no crime de 

violência doméstica e de maus-tratos, colocou-se este tipo de 
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crimes sobre a alçada da mesma magistrada. 

A questão da violência sobre idosos foi um dos temas abordados na 

acção levada a cabo pelo INML, onde se alertou e sensibilizou os 

diversos profissionais de saúde, para a possibilidade de os mesmos 

poderem estar a ser vítimas de violência e de maus-tratos quando 

recorrem aos centros de saúde e hospitais, quer por parte de 

familiares quer de responsáveis e funcionários de instituições onde 

se encontram. 

A.9 Ambiente e 

urbanismo 

Na nossa comarca as questões que se podem suscitar relacionadas 

com este tema, têm principalmente a ver com a problemática dos 

baldios, pelo que estaremos atentos à defesa dos interesses público 

e comunitário. 

Por outro lado, continuaremos a promover um relacionamento 

estreito com o OPC – GNR/SEPNA, com reuniões, para que as 

questões relacionadas com eventuais crimes ambientais, 

designadamente a poluição e os incêndios florestais, tenham uma 

resposta pronta e, na medida do possível, eficaz. 

A.10 Direitos dos 

consumidores 

Pretendemos ter uma política de portas abertas no atendimento do 

público, possibilitando a apresentação de questões ao Ministério 

Público deste tipo de temas, por forma a intervir, se for da nossa 

competência. 

Para além disso, manter contacto próximo e direto com todos os 

OPCs, principalmente com a ASAE para que o interesse e a saúde 

publicas possam ser efectivamente defendidas quando tal estiver 

em causa. 

A.11 Direitos dos 

trabalhadores  

O Ministério Público na Instância Central do Trabalho de Bragança 

tem como meta para o corrente ano judicial propor todas as acções 
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comuns e especiais de contrato de trabalho e emergentes de 

acidente e doença profissional que lhe sejam apresentadas e 

requeridas pelos trabalhadores e ou familiares. 

Tem ainda como meta propor todas as acções, requerimentos e 

incidentes relacionados com: 

- incidentes de revisão da incapacidade e de habilitação de 

herdeiros; 

- requerimentos de junta médica; 

- requerimentos de actualização de pensões em patrocínio dos 

trabalhadores; 

- acções executivas para cobrança coerciva dos créditos dos 

trabalhadores, pensões e prestações dos sinistrados e da caução do 

acidente de trabalho; 

- todas as acções e execuções em representação do Estado que lhe 

forem presentes; 

- proceder às entregas de capital das pensões obrigatoriamente 

remidas, cujo cálculo seja feito até 30-07-2016; 

- realizar todas as diligências de tentativa de conciliação dos 

processos de acidente de trabalho cujos exames médicos entrem no 

tribunal até 30-06-2016; 

- proceder ao atendimento diário dos trabalhadores e seus 

familiares. 

 

A.12 Direitos 

humanos 

Dar uma atenção especial a todas as situações que possam 

envolver todo o tipo de exploração humana. (emigração ilegal, 

lenocínio, escravidão, mendicidade, etc.) 

B. QUALIDADE DA AÇÃO 
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B.1 Promoção da 

igualdade do 

cidadão perante a 

lei 

A política de porta aberta a todo o cidadão que se pretende 

implementar de um modo efectivo, permitirá que o público em geral 

possa conhecer melhor os seus direitos e, dessa forma, exercendo-

os, possibilitar-se-á um melhor e mais igualitário acesso á justiça.  

B.2 Visão integrada 

da intervenção do 

Ministério Público 

nas diferentes fases 

processuais e 

instâncias 

Partilha permanente de informação entre as diversas fases 

processuais, de modo a que a intervenção do Ministério Público 

possa ser mais conhecedora e atinja melhor os seus objectivos na 

descoberta da verdade e na aplicação do direito aos casos 

concretos. 

B.3 Articulação da 

intervenção entre 

diversas jurisdições 

Nesta comarca de Bragança a articulação que se sente mais 

necessária reside na intervenção e interacção do Ministério Público 

nos processos de menores com os processos de violência 

doméstica e de maus-tratos, de forma a conseguir decisões que se 

não contradigam ou não promovam conflitos. Nessa medida, tem-se 

promovido a troca de informações entre os magistrados das áreas 

criminal e de família e menores (no caso área cível), o que se prevê 

possa ser ainda mais alargada e efectiva. 

B.4 Reforço da 

direção efetiva do 

inquérito 

Partindo do conhecimento que, os inquéritos da competência 

exclusiva para a investigação por parte da Polícia Judiciária, por 

serem os mais complexos, são os que se mostram mais atrasados e 

mais demorados, procurar-se-á um permanente acompanhamento 

dos mesmos, quer pela sua consulta, quer pela concretização do 

objecto do processo – determinação o mais exata possível do ou 

dos crimes a investigar. 

B.5 Articulação com 

Órgãos de Polícia 

Manter, como até agora, um contacto permanente e de proximidade 

com todos os OPCs, máxime a GNR e a PSP, facilitadora da 
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Criminal e outras 

entidades 

resolução dos problemas. 

A nível da coordenação da comarca reunir periodicamente, quer 

com os comandos distritais quer com os comandos das Secções 

sempre que surgem questões que importa esclarecer e resolver, 

nomeadamente dando instruções para que uma determinada 

situação seja tratada da mesma forma por todos os magistrados do 

Ministério Público e ao invés, as próprias polícias tenham 

procedimentos uniformes também em toda a área da comarca. 

B.6 Atendimento ao 

público de qualidade 

Para além do que já se deixou dito, de que em todas as secções e 

instâncias da comarca, o atendimento ao público é diário, optou-se e 

vai manter-se, um atendimento nas diversas Secções de 

Proximidade pelos funcionários e se necessário pelos magistrados à 

distância, por todas as formas possíveis, para se evitar deslocações 

às secções respectivas por parte das populações. 

B.7 Simplificação e 

clareza da 

intervenção do 

Ministério Público 

Instruções genéricas no sentido de simplificar e agilizar a 

intervenção do Ministério Público em todas as formas de processo, 

principalmente do inquérito, de forma a reduzir o tempo de duração 

média. 

B.8 Valorização da 

Intervenção em 

julgamento 

Considerando a visibilidade que a intervenção nos julgamentos 

permite ao Ministério Público, promover uma intervenção ativa e 

pedagógica, para o que será necessário a apresentação de 

alegações orais, deixando bem vincada a nossa posição. 

B.9 Cooperação 

judiciaria 

internacional 

Neste campo, a nossa atuação será dirigida para dar seguimento 

rápido a todos os pedidos que venhamos a receber, em estreita 

colaboração com as entidades requerentes e sempre apoiados nos 

pontos de contacto nacionais e autoridade central. 



7 
 

B.10 Cooperação 

com demais 

profissões 

judiciárias 

Pretendemos continuar a manter com todas as profissões judiciais 

uma estreita colaboração e numa atitude de cooperação e 

colaboração, tendo sempre em vista uma melhor realização da 

justiça. 

C. CELERIDADE 

C.1 Decisão De 

mérito em tempo útil 

Propomo-nos diminuir o tempo de duração média dos processos 

que correm no Ministério Público, apesar de no Núcleo de 

Bragança, existir, este ano, menos um magistrado do Ministério 

Público. 

No entanto, a manter-se tal situação, a pendência total de processos 

de inquérito no final do ano será de cerca de 35% relativamente ao 

número total de processos movimentados no período. (vindos do 

ano anterior e entrados no período) 

Na verdade, ao perdermos um magistrado no Núcleo de Bragança, 

perdemos 25% dos magistrados ali colocados, o que representa 

quase 10% dos magistrados de toda a comarca. 

Por outro lado, no ano de 2014/2015 já tínhamos um quadro de 

magistrados bastante pequeno, sendo que os resultados bastante 

positivos que alcançámos só foram conseguidos com grande 

esforço de todos e não é possível exigir mais dos colegas. 

No entanto, e mesmo assim, pretendemos manter a taxa de 

inquéritos pendentes com mais de 8 meses em 25%, relativamente 

ao total dos pendentes. 

É nossa intenção, de no final de Agosto de 2016, não ter pendentes 

inquéritos entrados antes do ano de 2014, desde que a investigação 

se mostre concluída, nomeadamente pela Polícia Judiciária, uma 

vez que é neste OPC que se encontram os processos mais 
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atrasados e mais complexos. 

Pretendemos ainda manter uma taxa próxima dos 60%, de 

resolução de processos de inquéritos indiciados, através do recurso 

às formas de processos simplificadas e da utilização de 

mecanismos de consenso. 

C.2 Acessibilidade 

no atendimento ao 

público 

Tal como já se disse antes, o atendimento será diário e efectuado 

por magistrado sempre que necessário e possível. 

Para além disso, mesmo nas Secções de Proximidade esse 

atendimento será feito, quer pelos funcionários aí colocados, quer 

pelos magistrados, por diversas formas e sempre que tal for 

possível, de forma a permitir que o mesmo se faça sem necessidade 

de as populações se deslocarem à sede da Secção. 

D. QUALIDADE ORGANIZACIONAL 

D.1 Política de 

comunicação: Portal 

do Ministério 

Público/Página da 

comarca e Gabinete 

de Imprensa 

Propomo-nos manter o site do Ministério Público da comarca 

actualizado, sempre em contacto com a assessoria de imprensa da 

PGR. 

D.2 Autonomia 

administrativa e 

financeira 

Não temos. 

D.3 Formação dos 

recursos humanos 

Manter sempre aberta a possibilidade de os magistrados da 

comarca frequentarem acções de formação que se revele úteis e 

necessárias, de acordo com as pretensões e especialidades de 

cada um, e com equilíbrio entre todos. 

D.4 Harmonização Sobre esta matéria de registos pretendemos dar seguimento àquilo 
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de procedimentos e 

critérios de registo 

que a PGR determinou neste ano de 2015, com as observações que 

emitimos em despacho a esse propósito. 

Quanto à harmonização de procedimentos, porque necessários para 

permitir uma atuação uniforme do Ministério Público na comarca, 

serão dadas as ordens e instruções que se venham a mostrar 

necessárias. 

D.5 Adequação da 

distribuição dos 

recursos humanos à 

atividade do 

Ministério Público 

Numa comarca como esta de Bragança, em que os recursos 

humanos são muito pequenos, quer em magistrados onde a sua 

distribuição está quase feita pelo CSMP através dos Movimentos de 

Magistrados. Quanto aos funcionários a situação é semelhante. 

No entanto, quanto a estes, dada a boa colaboração existente entre 

os três membros do Conselho de Gestão, tem sido possível 

solucionar os problemas que têm surgido com a reforma e saída de 

alguns funcionários, através da colocação de outros que se 

encontram em secções diferentes, procurando o seu acordo o que 

se tem conseguido. 

Na distribuição processual entre magistrados, teve-se em conta a 

aptidão de cada um, as suas preferências e as necessidades da 

comarca, sempre numa perspectiva de distribuição o mais equitativa 

possível. 

D.6 Melhoria dos 

sistemas de suporte 

à atividade do 

Ministério Público 

Pretendemos continuar atentos às dificuldades que vão surgindo 

com magistrados e funcionários, a nível das ferramentas 

informáticas, que têm sido solucionadas em tempo oportuno, 

quando dependentes de nós, e acudir às necessidades de 

instrumentos de trabalho, com as possibilidades existentes. 

 


