


 
 

Trata-se de um projeto arrojado e inovador, sobretudo dentro do Ministério da 
Justiça, que marcará o fim de inúmeros passos burocráticos desnecessários, para 
além da grande redução de custos {papel, consumíveis e, sobretudo, um custo que 
normalmente não é contabilizado.- o tempo) 

Os documentos entrados, requerimentos, etc., seguirão a tramitação normal porém 
de forma digital. Qualquer documento será acompanhado desde o início até ao fim 
do processo, podendo ser monitorizado e acompanhado durante as diversas fases. 

A informação estará sempre disponível, podendo o utilizador anexar o documento 

que pretender incluir no processo. 

A 1ª Fase da aplicação está concluída, pronta para ser disponibilizada para testes. 

Propõe-se neste primeiro "embate tecnológico" a instalação em 3 ou 4 utilizadores 
chave, para ser testada (encontrar bugs que normalmente não ocorrem durante a 
fase de programação), analisada e, sobretudo, criticada visando melhoramentos da 
mesma. 

Durante o período de testes, a aplicação será "afinada" e arrancará a 2- Fase que 

será a instalação em todos os utilizadores. 

A aplicação é flexível a nível de programação, o que facilita alterações na estrutura e 
nos layouts preservando a informação intacta. 

 



Cada utilizador terá acessos diferente, consoante os níveis 
previamente estudados. Apenas alguns utilizadores podem emitir 
despachos, outros têm consultas limitadas, etc. Esses atributos são 
definidos após efetuar o login na aplicação. 

 

O primeiro movimento da documentação é o seu registo 

 



Nesta fase pode-se anexar o documento digitalizado 

 

O documento é registado sendo-lhe atribuída uma numeração sequencial e 

uma classificação automática 

 

A documentação é recebida e filtrada pelo responsável da Divisão 

Administrativa 

 



Assim que é rececionado, pode-se ver o registo e o documento anexado 

previamente. 

 

Inicia-se então a movimentação do documento. Nesta fase, pode-se anexar outro 

documento. 

 



Foi pedido uma informação a outro utilizador, neste caso, cabimentação 

orçamental 

 

Após a informação, o Sr. Presidente defere ou indefere o pedido 

 



Todos os utilizadores poderão utilizar a aplicação para efeitos de 

requerimentos, comunicações internas, etc. 

 

O documento é preenchido automaticamente e pode ser impresso, assinado e 

digitalizado para anexarão pedido. 

 

Após o registo, a documentação irá seguir a tramitação normal. 
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No módulo de pesquisa, todos os atos e documentos, entretanto anexados 

podem ser visualizados 

 


