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Antes de mais, permitam-me que expresse o meu 

agradecimento, enquanto presidente da Câmara Municipal 

do Funchal, pela iniciativa da Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses, ao ter escolhido a Região Autónoma da 

Madeira e a cidade do Funchal para a realização do XII 

Congresso dos Juízes Portugueses, tendo por tema 

“Democracia, Direitos, Desenvolvimento”.  

Depois de Lisboa (por duas vezes), Évora, Tomar, Viseu, 

Aveiro, Carvoeiro, Póvoa do Varzim, Ponta Delgada, Tróia, 

Figueira da Foz, chegou a vez da Madeira e do Funchal.  

A nossa cidade possui condições ímpares para acolher e 

organizar eventos desta importância, desta natureza, e com 

esta dimensão, sejam eles de âmbito nacionais ou 

internacionais.  

Felicito, assim, na pessoa do Senhor Presidente da Associação 

Sindical dos Juízes Portugueses, Juiz Desembargador Manuel 

Soares, todos aqueles que estiveram envolvidos na 

organização deste congresso. 

 

 



2 
 

 

Pela expressiva adesão alcançada e pela forma como 

conseguiram concretizar este evento na nossa cidade, 

manifesto a enorme honra que assiste ao Município do 

Funchal em ser anfitrião, num reconhecimento pela elevada 

qualidade com que sabemos receber quem nos visita, 

reafirmando mais uma vez a cidade do Funchal e a nossa 

Região como destino de excelência.  

Nesta sequência, formulo os meus votos sinceros de que estes 

dois dias de trabalho resultem em sucesso e, sobretudo, que 

possam ser um contributo positivo para o que deve ser o 

desígnio e anseio de todos os portugueses: construir um 

sistema judicial melhor e mais eficiente, para assim 

contribuirmos para uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Não terei aqui a veleidade de, em poucos minutos, procurar 

fazer um diagnóstico da Justiça em Portugal e, muito menos, 

de tentar enumerar quais são os seus principais desafios ou, 

tão pouco, prescrever qualquer tipo de terapêutica 

específica.  
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Ademais, como todos sabemos, são muito diferentes e, por 

vezes até antagónicas, as visões existentes da Justiça no 

nosso país.  

É, todavia, importante ter presente alguns sintomas detetados 

no contacto com as populações, sendo hoje facilmente 

percetível que o comum dos cidadãos manifesta, na sua 

globalidade, uma visão muito crítica e nem sempre racional 

sobre o funcionamento e eficiência do nosso sistema judicial, 

sobretudo tendo por base a dialética entre a justiça no 

tempo e o tempo da justiça.  

Poder-se-á contrapor, até com alguma sobranceria (o que é 

sempre perigoso), que a vox populi não é, nem nunca será, a 

vox legis, mas não podemos esquecer que a justiça existe e 

trabalha para o Estado de Direito, que é constituído por todos 

nós, cidadãos.  

E que este Estado de Direito democrático, 

constitucionalmente consagrado, começa a colapsar no 

momento em que permitimos que se abram fendas que 

fragilizam o nosso sistema de justiça.  
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Noutro âmbito, também os partidos políticos, mesmo os que 

são tradicionalmente os partidos do poder, perfilham visões 

distintas sobre o modo de funcionamento da justiça em 

Portugal, tal como os próprios atores/agentes do sistema 

judicial, desde juízes, magistrados do Ministério Público, 

advogados, oficiais de justiça, possuem posições muito 

próprias no que respeita à organização e a medidas 

concretas a implementar no nosso país, neste que é um pilar 

essencial do Estado. 

É lugar-comum, demasiadas vezes repetido - o que até, 

infelizmente, tira, alguma força a esta verdade insofismável - 

da importância de termos um eficaz, independente e 

transparente sistema judicial, para o bom funcionamento e 

desenvolvimento do Estado de Direito democrático e da 

sociedade.  

É bem certo, que sem uma justiça livre não existe 

democracia, pelo menos não aquela que definimos como 

adulta, evoluída e progressista. 

 

 

 



5 
 

Embora autonomista convicto que sou, mas estando a Justiça 

não regionalizada (pelo menos não no que se refere aos 

tribunais), reconheço a tutela do Estado nesta matéria, bem 

como a necessidade e a obrigação de haver mais e melhor 

investimento público, neste sector fundamental da nossa 

sociedade.  

No caso da Região Autónoma da Madeira, quero, aqui, 

relembrar, o relatório anual de 2022, que foi apresentado há 

pouco tempo, em concreto pelo Juiz-Presidente da Comarca 

da Madeira, Dr. Filipe Câmara.  

À primeira vista, e foi assim a mensagem divulgada pela 

comunicação social regional, o destaque foi dado pela 

positiva, por terem sido alcançados os objetivos processuais 

estabelecidos. 

Isto é, aparentemente tudo está bem e a funcionar na 

Justiça, na Região, já que não só os objetivos foram atingidos, 

com também se verificou um aumento dos processos 

entrados (mais 22%).  
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Todavia, lendo bem o que foi escrito aquando da 

publicação, o quadro legal da Comarca da Madeira tem 

lugar para 147 oficiais de justiça, mas apenas 137 estão em 

funções, não tendo o Ministério da Justiça, nem o das 

Finanças, dado quaisquer respostas às diligências que 

oportunamente o Sr. Juiz-Presidente da Comarca, Dr. Filipe 

Câmara, encetou com vista a obter um reforço de pessoal 

nos nossos tribunais.  

Aliás, este problema, da falta de oficiais de justiça, bem 

como da falta de investimento nas suas carreiras profissionais, 

em melhores instalações, equipamentos e até de materiais 

essenciais ao regular funcionamento quotidiano dos tribunais, 

é transversal a todo o país.  

Mas mais gritante e angustiante é ir um pouco mais além e 

constatar que, hoje em dia, não é apenas a falta de quadros, 

não é apenas a falta de equipamentos novos e adequados 

que são problemas da justiça em Portugal. Há também um 

confrangedor problema de gestão.   

Não é só a falta de investimento profissional para todos os 

seus profissionais, não dando condições de prossecução e 

valorização de carreira.   
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Veja-se o caso do Campus da Justiça, em Lisboa. Será de 

questionar há quantos anos anda o Estado – andamos todos 

nós, melhor dizendo – a pagar mais de 1 milhão de euros 

mensais, num lesivo e brutal acordo, celebrado por 20 anos e 

que era propriedade de fundos imobiliários.  

Mas mais: se por hipótese o Estado quisesse sair agora, neste 

momento, do Campus da Justiça, teria de pagar muitos 

milhões de euros, por ser contratualmente obrigado a assumir 

todas as rendas até ao final do contrato no caso de optar 

pela saída antecipada. 

Não deveria o Estado, adotando uma visão estratégica para 

o sector e efetuando o atempado planeamento, ter 

construído de raiz o Campus da Justiça?!  

Não seria esse, um dos investimentos necessários para que a 

Justiça em Portugal tivesse as melhores condições possíveis e 

funcione eficazmente?!  

Ainda para mais quando, desde início, foi percetível que o 

Estado paga demasiado por uma estrutura que comporta 
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graves lacunas, como a inadequação de salas de audiências 

e a impossibilidade de ali se realizarem grandes julgamentos. 

É curioso, que um relatório europeu do ano passado tenha 

revelado que não há falta de dinheiro na Justiça em Portugal. 

O problema, segundo esse relatório, é não se saber ao certo, 

como é que é gasto esse dinheiro.  

De acordo com o European Judicial Systems  - CEPEJ 

Evaluation Report, Portugal gasta tanto na Justiça, como os 

países ricos da UE.  

Tendo em conta tudo o que se gasta na Justiça em Portugal 

e apesar desses substanciais investimentos, a morosidade de 

todo o sistema reúne a unanimidade das críticas, não sendo, 

pois, à toa que alguns especialistas internacionais, acabem 

por achar que temos um sistema «lento, caro e difícil de 

compreender»  - (Gabriela Knaul, relatora  especial da ONU 

para a independência de juízes e advogados). 

Quero aqui recordar que, não há muito tempo, em 2021, mais 

concretamente a Deco Proteste lançou um inquérito que 

revelou ser a Justiça, a instituição, em que menos os 

portugueses confiam. 
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Mas, infelizmente, vivemos tempos em que este não é o único 

pilar estruturante da sociedade portuguesa que se vê 

negligenciado pelo Governo português.  

A falta de condições condignas para o exercício das suas 

tarefas diárias tem motivado não apenas a paralisação dos 

tribunais, mas também provocado o encerramento de 

unidades hospitalares, demissões em bloco das chefias de 

equipas que asseguram as urgências, como ainda esta 

semana aconteceu no Hospital S. Francisco Xavier, por força 

da degradação das suas condições de serviço, expondo a 

todo o país a enorme fragilidade sentida na Saúde, que 

carece de soluções estruturais de fundo.  

No sector da Educação, encerram-se temporariamente 

escolas, deixando alunos sem aulas, prejudicando o seu 

desenvolvimento e evolução letiva, como forma de 

reivindicação pela necessidade de os profissionais deste 

sector verem valorizadas as suas carreiras, aliás, à imagem do 

que foi feito nesta Região Autónoma. 
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Senhores Juízes, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

É preciso, pois, ter a coragem de agir e reformar, mas 

sobretudo envolver todos quantos querem um sistema de 

justiça melhor, mais moderno e mais célere em Portugal, para 

contribuírem para esta mudança. 

Para uma democracia de pleno direito e desenvolvimento, 

precisamos de mais e melhor justiça, mais rápida, mais célere, 

de mais valorização dos nossos profissionais, de mais visão 

estratégica do sector, a médio e longo prazo.  

O panorama nacional aqui apresentado é semelhante a 

outros sectores como educação, saúde e segurança interna.  

Uma última questão: como pode um país ter boa 

democracia, de plenos direitos e crescer com 

desenvolvimento sem ter a capacidade reformista destes 

sectores, como a justiça, saúde, educação, segurança 

interna e forças armadas?! 
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Os pactos de regime de que tanto se fala, mas que poucas 

vezes se executam, têm de juntar, num desígnio comum, 

desde partidos a juízes, de magistrados do ministério público, 

a advogados e oficiais de justiça, auscultando as forças vivas 

da sociedade civil. 

Juntos, temos de assumir a importância da justiça, realçando 

o seu papel na prossecução do bem comum, e sector 

fundamental para a evolução, desenvolvimento e progresso 

da nossa democracia, da nossa sociedade, da nossa 

economia, do Estado de Direito democrático que 

preservamos, que defendemos e no seio do qual queremos 

continuar a viver. 

Termino, desejando um bom congresso, de pensamento, de 

discussão, de conclusões e de ação. 

E um muito obrigado por estarem cá, na nossa linda cidade 

que é o Funchal. 

Muito obrigado! 
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Funchal, 16 de março de 2023 

Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado 

Presidente da Câmara Municipal do Funchal 


