
 

Tribunais da Relação e Tribunais Centrais Administrativos 

 

Município Designação do lugar Unidades Orgâncias/Conteúdo funcional 
Coimbra Coimbra - TRel Tribunal da Relação de Coimbra 
Évora Évora - TRel Tribunal da Relação de Évora 
Lisboa Lisboa - TRel Tribunal da Relação de Lisboa 
Porto Porto - TRel Tribunal da Relação do Porto 
Guimarães Guimarães - TRel Tribunal da Relação de Guimarães 
Lisboa TCA-Sul Tribunal Central Administrativo Sul 
Porto TCA-Norte Tribunal Central Administrativo Norte 

 

Tribunais de Competência Territorial Alargada 

 

Município Designação do lugar Unidades Orgâncias/Conteúdo funcional 
Ponta Delgada 1 Tribunal de Execução das Penas dos Açores 
Coimbra Coimbra - TEP Tribunal de Execução das Penas de Coimbra 
Évora Évora – TEP Tribunal de Execução das Penas de Évora 
Lisboa Lisboa – TEP Tribunal de Execução das Penas de Lisboa 
Porto Porto – TEP Tribunal de Execução das Penas do Porto 
Lisboa 2 Tribunal Marítimo 
Lisboa 3 Tribunal da Propriedade Intelectual 
Santarém Santarém - Concorrência Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

 

Tribunais Administrativos e Fiscais 

 

Município Designação do lugar Unidades Orgâncias/Conteúdo funcional 
Almada Almada - TAF TAF de Almada 
Aveiro Aveiro - TAF TAF de Aveiro 
Beja Beja - TAF TAF de Beja 
Braga Braga - TAF TAF de Braga 
Castelo Branco Castelo Branco - TAF TAF de Castelo Branco 
Coimbra Coimbra - TAF TAF de Coimbra 
Funchal Funchal - TAF TAF do Funchal 
Leiria Leiria - TAF TAF de Leiria 
Lisboa Lisboa - TAC TAC de Lisboa 
Lisboa Lisboa - TTRIB Tribunal Tributário de Lisboa 
Loulé Loulé - TAF TAF de Loulé 
Mirandela Mirandela - TAF TAF de Mirandela 
Penafiel Penafiel - TAF TAF de Penafiel 
Ponta Delgada Ponta Delgada - TAF TAF de Ponta Delgada 
Porto Porto - TAF TAF do Porto 
Sintra Sintra - TAF TAF de Sintra 
Viseu Viseu - TAF TAF de Viseu 

                                                   
1 Incluído nos lugares a concurso da Comarca dos Açores. 
2 Incluído nos lugares a concurso da Comarca de Lisboa. 
3 Incluído nos lugares a concurso da Comarca de Lisboa. 



 

 

Comarca dos AÇORES (quadro legal: 35 a 37) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 

Angra do 
Heroísmo 

PR 
Juízos centrais cível e criminal e 
DIAP 

 04  Angra do 
Heroísmo 

Dirigente (1) Juízos centrais cível e criminal e 
DIAP 

Área criminal de Angra do Heroísmo, Horta, Praia 
da Vitória, Santa Cruz das Flores, Santa Cruz da 
Graciosa, São Roque do Pico e Velas 

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

Horta PA Juízo de competência genérica  2  Horta competência genérica 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 

Ponta Delgada 

trabalho Juízo do trabalho  1  

Ponta 
Delgada 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  2  família e menores Juízo de família e menores  

PR 
Juízos centrais cível e criminal, juízo 
de instrução criminal e DIAP 

 2  central 
Juízos centrais cível e criminal, juízo 
de instrução criminal e juízo de 
execução de penas 

 

TEP 
Juízos de execução de penas, 
central criminal, de instrução 
criminal e DIAP 

 2  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  8  
Praia da 
Vitória 

juízo misto 
Juízo misto de família e menores e 
trabalho 

 

Praia da Vitória 
PR 

Juízo misto de família e menores e 
trabalho 

 1  competência genérica 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 

PA Juízo de competência genérica  2  
Ribeira 
Grande 

local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

Ribeira Grande PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  
Santa Cruz 
das Flores 

competência genérica 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 

Santa Cruz das 
Flores 

PA Juízo de competência genérica  1  
Santa Cruz da 
Graciosa 

competência genérica 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 

Santa Cruz da 
Graciosa 

PA Juízo de competência genérica  1  
São Roque do 
Pico 

competência genérica 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 

São Roque do 
Pico 

PA Juízo de competência genérica  1  Velas competência genérica 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 

Velas PA Juízo de competência genérica  1  
Vila Franca do 
Campo 

competência genérica 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 

Vila Franca do 
Campo 

PA Juízo de competência genérica  1  Vila do Porto competência genérica 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 

Vila do Porto PA Juízo de competência genérica  1      
 

A direcção das procuradorias dos juízos centrais e locais cíveis, do trabalho e de família e menores deverá ser assegurada pelo magistrado do Ministério Público coordenador da comarca. 

A direcção da área criminal de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e Vila do Porto é assegurada pelo Director do DIAP da comarca. 

  

                                                   
4 A representação do Ministério Público nos juízos centrais de Angra do Heroísmo é assegurada por magistrado colocado no Tribunal de Execução de Penas dos Açores, em regime de acumulação. 



 

Comarca de AVEIRO (quadro legal: 76 a 79) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 

Águeda 
trabalho Juízo do trabalho  1  

Águeda 
trabalho Juízo do trabalho  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
Albergaria-a- 
-Velha 

PA Juízo de competência genérica 
 

2 
 Albergaria-a- 

-Velha 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

 
   

Anadia 
comércio 

Juízo do comércio de Aveiro 
(Anadia) e juízo de Execução de 
Águeda 

 
2 

 

Anadia 
comércio 

Juízo do comércio de Aveiro (Anadia) e 
juízo de Execução de Águeda 

 
   
   

PA Juízo de competência genérica  2  competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Arouca PA Juízo de competência genérica  1  Arouca competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

Aveiro 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Aveiro 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  2  família e menores Juízo de família e menores  

cível Juízos central e local cível  2  cível Juízos central e local cível  

PR 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
6 

 
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
   

PA Juízo local criminal e DIAP  11  Local criminal Juízo local criminal e DIAP  
Castelo de 
Paiva 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Castelo de 

Paiva 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

 
   

Espinho PA Juízo de competência genérica  2  Espinho competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

Estarreja 
família e menores Juízo de família e menores  1  

Estarreja 
família e menores Juízo de família e menores  

PA Juízo de competência genérica  2  competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Ílhavo PA Juízo de competência genérica  2  Ílhavo competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Mealhada PA Juízo de competência genérica  1  Mealhada competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

Oliveira de 
Azeméis 

trabalho Juízo do trabalho  1  
Oliveira de 
Azeméis 

trabalho Juízo do trabalho  

PR 
Juízos de execução, comércio e 
local cível 

 
2 

 
cível 

Juízos de execução, comércio e local 
cível 

 
   

PA Juízo local criminal e DIAP  3  criminal Juízo local criminal e DIAP  
Oliveira do 
Bairro 

família e menores Juízo de família e menores  1  Oliveira do 
Bairro 

família e menores Juízo de família e menores  
PA Juízo de competência genérica  1  competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

Ovar 
PR Juízos de execução e local cível  1  

Ovar 
cível Juízos de execução e local cível  

PA Juízo local criminal e DIAP  3  criminal Juízo local criminal e DIAP  

Santa Maria da 
Feira 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Santa Maria da 
Feira 

Dirigente (1) Juízo de instrução criminal e DIAP 
Secções do DIAP de Arouca, Castelo de Paiva, 
Espinho, Oliveira de Azeméis, Ovar, Santa Maria 
da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra 

família e menores Juízo de família e menores  2  
Instrução criminal Juízo de instrução criminal e DIAP  2  

PR 
Juízos central criminal, central cível 
e local cível 

 
3 

 trabalho Juízo do trabalho  
  família e menores Juízo de família e menores  

PA Juízo local criminal e DIAP  8  Instrução criminal Juízo de instrução criminal e DIAP  
São João da 
Madeira 

família e menores Juízo de família e menores  1  
central 

Juízos central criminal, central cível e 
local cível 

 
PA Juízo de competência genérica  2   

Vagos PA Juízo de competência genérica  1  Local criminal Juízo local criminal e DIAP  
Vale de Cambra PA Juízo de competência genérica  1  São João da 

Madeira 
família e menores Juízo de família e menores  

      competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
      Vagos competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
      Vale de Cambra competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

 

A direcção das procuradorias deverá ser assegurada pelo magistrado do Ministério Público coordenador da comarca. 

A direcção das secções do DIAP de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos é assegurada pelo Director do DIAP da comarca.  



 

 

 

 

 

 

 

Comarca de BEJA (quadro legal: 14-16) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 
Almodôvar PA Juízo de competência genérica  1  Almodôvar competência genérica Juízo de competência genérica 

Beja 

trabalho Juízo do trabalho  1  

Beja 

trabalho Juízo do trabalho 
família e menores Juízo de família e menores  1  família e menores Juízo de família e menores 

PR Juízos centrais cível e criminal  1  central Juízos centrais cível e criminal 
PA Juízos locais cível e criminal  4  local Juízos locais cível e criminal 

Cuba PA Juízo de competência genérica  1  Cuba competência genérica Juízo de competência genérica 
Ferreira do 
Alentejo 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Ferreira do 

Alentejo 
competência genérica Juízo de competência genérica 

  
Moura PA Juízo de competência genérica  1  Moura competência genérica Juízo de competência genérica 
Odemira PA Juízo de competência genérica  2  Odemira competência genérica Juízo de competência genérica 
Ourique PA Juízo de competência genérica  1  Ourique competência genérica Juízo de competência genérica 
Serpa PA Juízo de competência genérica  1  Serpa competência genérica Juízo de competência genérica 

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador de Comarca. 

 

  



 

 

Comarca de BRAGA (quadro legal: 83 a 87) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 
Amares PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  1  Amares local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

Barcelos 

trabalho Juízo do trabalho  2  
Barcelos 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  2  família e menores Juízo de família e menores  

PR DIAP    local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  5  

Braga 

trabalho Juízo do trabalho  

Braga 

trabalho Juízo do trabalho  2  família e menores Juízo de família e menores  
família e menores Juízo de família e menores  3  cível Juízos central e local cível  

PR - cível Juízos central e local cível  1  
Central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 

PR 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
5 

  
  Local criminal Juízo local criminal e DIAP  

PA Juízo local criminal e DIAP  14  Cabeceiras de 
Basto 

competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
 

Cabeceiras de 
Basto 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
  

  Celorico de 
Basto 

competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
 

Celorico de 
Basto 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
  

  Esposende competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Esposende PA Juízo de competência genérica  2  

Fafe 
família e menores Juízo de família e menores  

Fafe 
família e menores Juízo de família e menores  1  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  2  

Guimarães 

Dirigente (1) 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

Secções do DIAP de Cabeceiras de Basto, 
Celorico de Basto, Fafe, Guimarães e Vila Nova 
de Famalicão 

Guimarães 

trabalho Juízo do trabalho  3  
família e menores Juízo de família e menores  3  

PR - cível 
Juízos central cível, local cível, 
execução e comércio 

 
3 

 trabalho Juízo do trabalho  
  família e menores Juízo de família e menores  

PR 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
4 

 
cível 

Juízos central cível, local cível, 
execução e comércio 

 
   

PA Juízo local criminal e DIAP  9  
Central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
Póvoa do 
Lanhoso 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
  

  Local criminal Juízo local criminal e DIAP  
Vieira do Minho PA Juízo de competência genérica  1  Póvoa do 

Lanhoso 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

 

Vila Nova de 
Famalicão 

trabalho Juízo do trabalho  1   
família e menores Juízo de família e menores  1  Vieira do Minho competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

PR – cível 
Juízos local cível, execução e 
comércio 

 
3 

 
Vila Nova de 
Famalicão 

trabalho Juízo do trabalho  
  família e menores Juízo de família e menores  

PR DIAP  1  cível Juízos local cível, execução e comércio  
PA Juízo local criminal e DIAP  6  criminal Juízo local criminal e DIAP  

Vila Verde PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  2  Vila Verde competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
 

A direcção das procuradorias deverá ser assegurada pelo magistrado do Ministério Público coordenador da comarca. 

A direcção das secções do DIAP de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vila Verde é assegurada pelo Director do DIAP da comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Comarca de BRAGANÇA (quadro legal: 13 a 15) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 

Bragança 
trabalho Juízo do trabalho  1  

Bragança 
trabalho Juízo do trabalho 

PR Juízos centrais cível e criminal  1  central Juízos centrais cível e criminal 
PA Juízos locais cível e criminal  4  local Juízos locais cível e criminal 

Macedo de 
Cavaleiros 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Macedo de 

Cavaleiros 
competência genérica Juízo de competência genérica 

  
Miranda do 
Douro 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Miranda do 

Douro 
competência genérica Juízo de competência genérica 

  
Mirandela PA Juízo de competência genérica  2  Mirandela competência genérica Juízo de competência genérica 
Mogadouro PA Juízo de competência genérica  1  Mogadouro competência genérica Juízo de competência genérica 
Torre de 
Moncorvo 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Torre de 

Moncorvo 
competência genérica Juízo de competência genérica 

  
Vila Flor PA Juízo de competência genérica  1  Vila Flor competência genérica Juízo de competência genérica 

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador de Comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Comarca de CASTELO BRANCO (quadro legal: 21 a 23) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 

Castelo Branco 

trabalho Juízo do trabalho  1  

Castelo Branco 

trabalho Juízo do trabalho 
família e menores Juízo de família e menores  1  família e menores Juízo de família e menores 

PR Juízos centrais cível e criminal  1  central Juízos centrais cível e criminal 
PA Juízos locais cível e criminal  6  local Juízos locais cível e criminal 

Covilhã 
trabalho Juízo do trabalho  1  

Covilhã 
trabalho Juízo do trabalho 

família e menores Juízo de família e menores  1  família e menores Juízo de família e menores 
PA Juízos locais cível e criminal  2  local Juízos locais cível e criminal 

Fundão 
PR Juízos do comércio e local cível  1  

Fundão 
cível Juízos do comércio e local cível 

PA Juízo local criminal  2  criminal Juízo local criminal 
Idanha-a-Nova PA Juízo de competência genérica  1  Idanha-a-Nova competência genérica Juízo de competência genérica 
Oleiros PA Juízo de competência genérica  1  Oleiros competência genérica Juízo de competência genérica 
Sertã PA Juízo de competência genérica  1  Sertã competência genérica Juízo de competência genérica 

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador de Comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

Comarca de COIMBRA (quadro legal: 51 a 54) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 
Arganil PA Juízo de competência genérica  1  Arganil competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Cantanhede PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  2  Cantanhede local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

Coimbra 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Coimbra 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  3  família e menores Juízo de família e menores  

PR - cível 
Juízos central e local cível e juízo de 
execução 

 
2 

 
cível 

Juízos central e local cível e juízo de 
execução 

 
   

PR - criminal Juízo central criminal  3  
Dirigente (1) 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

Secções do DIAP da comarca 
PR - DIAP Juízo de instrução criminal e DIAP  1  

PA - criminal Juízo local criminal  4  
central criminal 

Juízo central criminal e juízo de 
instrução criminal 

 
PA - DIAP DIAP  5   

Condeixa-a- 
-Nova 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 local criminal Juízo local criminal  

  DIAP DIAP  

Figueira da Foz 
trabalho Juízo do trabalho  1  Condeixa-a- 

-Nova 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

 
família e menores Juízo de família e menores  2   

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  4  
Figueira da Foz 

trabalho Juízo do trabalho  
Lousã PA Juízo de competência genérica  2  família e menores Juízo de família e menores  

Montemor-o- 
-Velho 

Coimbra - 
comércio 

Juízo de comércio de Coimbra 
(deslocalizado) 

 
2 

 local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
  Lousã competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

PA Juízo de competência genérica  1  
Montemor-o- 
-Velho 

comércio 
Juízo de comércio de Coimbra 
(deslocalizado) 

 
Oliveira do 
Hospital 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
  

  competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Penacova PA Juízo de competência genérica  1  Oliveira do 

Hospital 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

 
Soure PA Juízo de competência genérica  0   
Tábua PA Juízo de competência genérica  1  Penacova competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
      Soure competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
      Tábua competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

 

A direcção de procuradorias é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador de Comarca. 

Considerando que as funções de direcção do DIAP da comarca são exercidas pelo Director do DIAP Regional, entende-se necessária a criação de um lugar de dirigente das secções do DIAP da comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Comarca de ÉVORA (quadro legal: 18 a 20) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 
Estremoz PA Juízo de competência genérica  1  Estremoz competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

Évora 

trabalho Juízo do trabalho  1  

Évora 

trabalho Juízo do trabalho 
família e menores Juízo de família e menores  1  família e menores Juízo de família e menores 

PR Juízos centrais cível e criminal  1  
central 

Juízos centrais cível e criminal e juízo 
de instrução criminal PR - DIAP Juízo de instrução criminal e DIAP  0  

PA Juízos locais cível e criminal  2  local Juízos locais cível e criminal 
PA - DIAP DIAP  4  DIAP DIAP 

Montemor-o- 
-Novo 

PR 
Juízo de competência genérica e 
juízo de execução 

 
1 

 
Montemor-o- 
-Novo 

execução 
Juízo de competência genérica e juízo 
de execução   

PA 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 
2 

 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

  
Redondo PA Juízo de competência genérica  1  Redondo competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Reguengos de 
Monsaraz 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Reguengos de 

Monsaraz 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

  
Vila Viçosa PA Juízo de competência genérica  1  Vila Viçosa competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada, respectivamente, pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador da Comarca e pelo Director do DIAP de Comarca. 

 

  



 

 

 

 

Comarca de FARO (quadro legal: 75 a 78) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 
Albufeira PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  7  Albufeira local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

Faro 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Faro 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  3  família e menores Juízo de família e menores  

PR - cível Juízos central e local cíveis   2  cível Juízos central e local cíveis  

PR 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
5 

 
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
   

PA Juízo local criminal e DIAP  9  local criminal Juízo local criminal e DIAP  

Lagoa/Portimão PR 
Juízo de comércio de Lagoa e juízos 
central e local cível de Portimão 

 
1 

 
Lagoa/Portimão cível 

Juízo de comércio de Lagoa e juízos 
central e local cível de Portimão 

 
   

Lagos PA Juízo de competência genérica  3  Lagos competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

Loulé 
PR Juízos de execução e local cível  1  

Loulé 
cível Juízos de execução e local cível  

PA Juízo local criminal e DIAP  7  criminal Juízo local criminal e DIAP  

Olhão 
PR 

Juízo de competência genérica e 
juízo de comércio 

 
1 

 

Olhão 
cível 

Juízo de competência genérica e juízo 
de comércio 

 
   

PA 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 
3 

 
criminal Juízo de competência genérica e DIAP 

 
   

Portimão 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Portimão 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  3  família e menores Juízo de família e menores  

PR - DIAP Juízo de instrução criminal e DIAP  2  
Dirigente (1) Juízo de instrução criminal e DIAP 

Secções do DIAP de Albufeira, Lagos, Portimão 
e Silves 

PR 
Juízos centrais cível e criminal e 
juízo local cível 

 
3 

 
  

central 
Juízos centrais cível e criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  9   

Silves 
PR 

Juízo de competência genérica e 
juízo de execução 

 
1 

 local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
  

Silves 
cível 

Juízo de competência genérica e juízo 
de execução 

 

PA 
Juízo de competência genérica e 
DIAP 

 
3 

  
  

criminal Juízo de competência genérica e DIAP 
 

Tavira PA Juízo de competência genérica  2   
Vila Real de 
Santo António 

PA Juízo de competência genérica 
 

3 
 Tavira competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

  Vila Real de 
Santo António 

competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
 

       

 

A direcção das procuradorias deverá ser assegurada pelo magistrado do Ministério Público coordenador da comarca. 

A direcção das secções do DIAP de Faro, Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António é assegurada pelo Director do DIAP da comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Comarca da GUARDA (quadro legal: 15 a 17) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 
Almeida PA Juízo de competência genérica  1  Almeida competência genérica Juízo de competência genérica 
Celorico da 
Beira 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Celorico da 

Beira 
competência genérica Juízo de competência genérica 

  
Figueira de 
Castelo Rodrigo 
/ Pinhel 

PA Juízos de competência genérica 
 

1 
 Figueira de 

Castelo Rodrigo 
/ Pinhel 

competência genérica Juízos de competência genérica   
  

Gouveia PA Juízo de competência genérica  1  Gouveia competência genérica Juízo de competência genérica 

Guarda 
trabalho Juízo do trabalho  1  

Guarda 
trabalho Juízo do trabalho 

PR Juízos centrais cível e criminal  1  central Juízos centrais cível e criminal 
PA Juízos locais cível e criminal  4  local Juízos locais cível e criminal 

Seia PA Juízo de competência genérica  2  Seia competência genérica Juízo de competência genérica 
Trancoso PA Juízo de competência genérica  1  Trancoso competência genérica Juízo de competência genérica 
Vila Nova de 
Foz Côa 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Vila Nova de 

Foz Côa 
competência genérica Juízo de competência genérica 

  

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador da Comarca. 

 

  



 

 

 

 

Comarca de LEIRIA (quadro legal: 53 a 56) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 

Alcobaça 

família e menores Juízo de família e menores  1  

Alcobaça 

família e menores Juízo de família e menores  

PR 
Juízos de execução, comércio e 
local cível 

 
1 

 
cível 

Juízos de execução, comércio e local 
cível 

 
   

PA Juízo local criminal e DIAP  4  criminal Juízo local criminal e DIAP  

Ansião PR 
Juízo de execução (deslocalizado) e 
juízo local cível de Pombal 

 
1 

 
Ansião cível 

Juízo de execução (deslocalizado) e 
juízo local cível de Pombal 

 
   

Caldas da 
Rainha 

trabalho Juízo do trabalho  3  
Caldas da 
Rainha 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  2  família e menores Juízo de família e menores  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  5  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
Figueiró dos 
Vinhos 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Figueiró dos 

Vinhos 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

 
   

Leiria 

trabalho Juízo do trabalho  1  

Leiria 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  2  família e menores Juízo de família e menores  

PR - cível 
Juízos central e local cíveis e juízo 
de comércio 

 
3 

 
Dirigente (?) 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
  

PR - DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
5 

 
cível 

Juízos central e local cíveis e juízo de 
comércio 

 
   

PA Juízo local criminal e DIAP  10  
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
Marinha 
Grande 

PA Juízo de competência genérica 
 

2 
  

  local criminal Juízo local criminal e DIAP  
Nazaré PA Juízo de competência genérica  1  Marinha 

Grande 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

 
Peniche PA Juízo de competência genérica  2   

Pombal 
família e menores Juízo de família e menores  1  Nazaré competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  Peniche competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Porto de Mós PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  2  

Pombal 
família e menores Juízo de família e menores  

      local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
      Porto de Mós local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

 

A direcção das procuradorias deverá ser assegurada pelo magistrado do Ministério Público coordenador da comarca. 

A direcção das secções do DIAP é assegurada pelo Director do DIAP da comarca (justificar-se-á a criação de um lugar de dirigente de secção?). 

 

  



 

 

Comarca de LISBOA (quadro legal: 202 a 211) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 

Almada 

família e menores Juízo de família e menores  4  

Almada 

família e menores Juízo de família e menores  

PR - cível 
Juízos de execução, central cível e 
local cível 

 
2 

 
Dirigente – cível (1) 

Juízos de execução, central cível e local 
cível 

Procuradorias centrais e locais cíveis de 
Almada, Barreiro, Moita, Montijo e Seixal   

PR - DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
4 

 
Dirigente – criminal (1) 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

Procuradorias centrais e locais criminais de 
Almada, Barreiro, Moita, Montijo e Seixal   

PA Juízo local criminal e DIAP  9  
Dirigente – DIAP (1) Juízo de instrução criminal e DIAP 

Secções do DIAP de Almada, Barreiro, Moita, 
Montijo e Seixal 

Barreiro 
trabalho Juízo do trabalho  3  

família e menores Juízo de família e menores  3  
cível 

Juízos de execução, central cível e local 
cível 

 

 PR - cível 
Juízo de comércio (Barreiro) e juízo 
local cível (Moita) 

 
2 

  
  

central criminal 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 

Barreiro/Moita 

PR - DIAP Juízo de instrução criminal e DIAP 
 

1 
  

  local criminal Juízo local criminal e DIAP  

PA 
Juízo local cível (Moita), juízo local 
criminal (Barreiro) e DIAP 

 
8 

 
Barreiro 

trabalho Juízo do trabalho  
  família e menores Juízo de família e menores  
  

Barreiro/Moita 
cível 

Juízo de comércio (Barreiro) e juízo 
local cível (Moita) 

 

Lisboa 

trabalho Juízo do trabalho  7   
família e menores Juízo de família e menores  9  

local 
Juízo local cível (Moita), juízo local 
criminal (Barreiro) e DIAP 

 

PR - cível 
Juízos central cível, execução e 
comércio; Tribunal Marítimo e 
Tribunal da Propriedade Intelectual 

 
12 

  
  

Lisboa 

Dirigente – trabalho (1) Juízo do trabalho Procuradorias do trabalho da comarca 
  Dirigente – família e 

menores (1) 
Juízo de família e menores 

Procuradorias de família e menores da 
comarca PR - DIAP Juízo de instrução criminal e DIAP  8  

PR - criminal Juízo central criminal  23  Dirigente – cível (1) Juízo central cível Procuradorias centrais e locais cíveis de Lisboa 
PA - cível Juízo local cível  7  Dirigente – central 

criminal (1) 
Juízo central criminal Procuradoria do juízo central criminal de Lisboa 

PA - criminal 
Juízos locais criminal e de pequena 
criminalidade 

 
21 

 
  Dirigente – local 

criminal (1) 
Juízo local criminal Procuradoria do juízo local criminal de Lisboa 

PA - DIAP DIAP  35  
Montijo PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  4  Dirigente – DIAP (?) DIAP Secções do DIAP de Lisboa 

Seixal 
família e menores Juízo de família e menores  3  trabalho Juízo do trabalho  

PR – DIAP DIAP  1  família e menores Juízo de família e menores  
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  8  

central cível 
Juízos central cível, execução e 
comércio; Tribunal Marítimo e 
Tribunal da Propriedade Intelectual 

 
       
       
      Instrução criminal Juízo de instrução criminal e DIAP  
      central criminal Juízo central criminal  
      local cível Juízo local cível  
      

local criminal 
Juízos locais criminal e de pequena 
criminalidade 

 
       
      DIAP DIAP  
      Montijo local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
      

Seixal 
família e menores Juízo de família e menores  

      local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

 

  



 

 

 

 

 

Comarca de LISBOA NORTE (quadro legal: 65 a 69) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 
Alenquer PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  Alenquer local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

Loures 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Loures 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  4  família e menores Juízo de família e menores  

PR – criminal/DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
7 

 
Dirigente (1) 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

Secções do DIAP 
  

PR - cível 
Juízos de execução, central cível e 
local cível 

 
3 

 
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
   

PA 
Juízos locais criminal e de pequena 
criminalidade e DIAP 

 
21 

 
cível 

Juízos de execução, central cível e local 
cível 

 
   

Lourinhã PA Juízo de competência genérica  1  
local criminal 

Juízos locais criminal e de pequena 
criminalidade e DIAP 

 

Torres Vedras 
trabalho Juízo do trabalho (Cadaval)  1   

família e menores Juízo de família e menores  3  Lourinhã competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  6  

Torres Vedras 
trabalho Juízo do trabalho (Cadaval)  

Vila Franca de 
Xira 

trabalho Juízo do trabalho  2  família e menores Juízo de família e menores  
família e menores Juízo de família e menores  3  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

PR - cível Juízos de comércio e local cível  2  
Vila Franca de 
Xira 

trabalho Juízo do trabalho  
PR - DIAP DIAP  0  família e menores Juízo de família e menores  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  6  comércio Juízos de comércio e local cível  
      local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

 

A direcção das procuradorias deverá ser assegurada pelo magistrado do Ministério Público coordenador da comarca. 

A direcção das secções do DIAP é assegurada pelo Director do DIAP da comarca e por um dirigente de secção. 

 

  



 

 

 

 

 

Comarca de LISBOA OESTE (quadro legal: 114 a 119) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 

Amadora 
família e menores Juízo de família e menores  4  

Amadora 
família e menores Juízo de família e menores  

PR - DIAP DIAP  1  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  8  

Cascais 

Dirigente (1) 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

Secções do DIAP e procuradorias criminais de 
Amadora, Cascais e Oeiras 

Cascais 

trabalho Juízo do trabalho  2  
família e menores Juízo de família e menores  6  trabalho Juízo do trabalho  

PR – criminal/DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
3 

 família e menores Juízo de família e menores  
  

central criminal 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
PR - cível Juízos central e local cível  2   

PA Juízo local criminal e DIAP  12  cível Juízos central e local cível  

Mafra 
família e menores Juízo de família e menores  1  local criminal Juízo local criminal e DIAP  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  
Mafra 

família e menores Juízo de família e menores  

Oeiras 
PR - cível Juízos de execução e local cível  1  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
PR - DIAP DIAP  1  

Oeiras 
cível Juízos de execução e local cível  

PA Juízo local criminal e DIAP  8  criminal Juízo local criminal e DIAP  

Sintra 

trabalho Juízo do trabalho  3  

Sintra 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  7  Dirigente - família e 

menores (1) 
Juízo de família e menores 

Procuradorias de família e menores da 
comarca 

PR - cível 
Juízos de execução, central cível e 
local cível 

 
5 

 
  família e menores Juízo de família e menores  

PR – criminal/DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
6 

 
PR - cível 

Juízos de execução, central cível e local 
cível 

 
   

PA – cível Juízo local cível  0  
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 

PA - criminal 
Juízos locais criminal e de pequena 
criminalidade e DIAP 

 
17 

  
  

local criminal 
Juízos locais criminal e de pequena 
criminalidade e DIAP 

 
       

 

A direcção das procuradorias central e local cível, de execução e de trabalho deverá ser assegurada pelo magistrado do Ministério Público coordenador da comarca. 

A direcção das secções do DIAP de Mafra e Sintra é assegurada pelo Director do DIAP da comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Comarca da MADEIRA (quadro legal: 26 a 29) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 

Funchal 

trabalho Juízo do trabalho  1  

Funchal 

trabalho Juízo do trabalho 
família e menores Juízo de família e menores  3  família e menores Juízo de família e menores 

PR – criminal/DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
2 

 
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP   

PR - cível 
Juízos central e local cível, de 
execução e de comércio 

 
4 

 
cível 

Juízos central e local cível, de execução 
e de comércio   

PA Juízo local criminal e DIAP  9  local criminal Juízo local criminal e DIAP 
Ponta do Sol PA Juízo de competência genérica  2  Ponta do Sol competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Porto Santo PA Juízo de competência genérica  1  Porto Santo competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Santa Cruz PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  Santa Cruz local Juízos locais cível e criminal e DIAP 

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador da Comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Comarca de PORTALEGRE (quadro legal: 12 a 14) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 
Elvas PA Juízos locais cível e criminal  4  Elvas local Juízos locais cível e criminal 
Fronteira PA Juízo de competência genérica  1  Fronteira competência genérica Juízo de competência genérica 
Nisa PA Juízo de competência genérica  1  Nisa competência genérica Juízo de competência genérica 
Ponte de Sôr PA Juízo de competência genérica  2  Ponte de Sôr competência genérica Juízo de competência genérica 

Portalegre 
trabalho Juízo do trabalho  1  

Portalegre 
trabalho Juízo do trabalho 

PR Juízos centrais cível e criminal  1  central Juízos centrais cível e criminal 
PA Juízos locais cível e criminal  3  local Juízos locais cível e criminal 

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador da Comarca. 

 

  



Comarca do PORTO (quadro legal: 193 a 199) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 

Gondomar 
família e menores Juízo de família e menores  4  

Gondomar 
Dirigente (1) DIAP 

Secções do DIAP e procuradorias criminais de 
Gondomar e Valongo PR - DIAP DIAP  1  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  9  família e menores Juízo de família e menores  

Maia 
trabalho Juízo do trabalho  1  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
PR - cível Juízos de execução e local cível  1  

Maia 
trabalho Juízo do trabalho  

PA Juízo local criminal e DIAP  7  cível Juízos de execução e local cível  

Matosinhos 

trabalho Juízo do trabalho  2  criminal Juízo local criminal e DIAP  
família e menores Juízo de família e menores  4  

Matosinhos 

trabalho Juízo do trabalho  
PR - DIAP Juízo de instrução criminal e DIAP  3  família e menores Juízo de família e menores  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  10  
Dirigente (1) Juízo de instrução criminal e DIAP 

Secções do DIAP e procuradorias criminais da 
Maia e de Matosinhos 

Porto 

trabalho Juízo do trabalho  3  
família e menores Juízo de família e menores  5  instrução criminal Juízo de instrução criminal e DIAP  

PR - DIAP Juízo de instrução criminal e DIAP  7  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

PR - criminal Juízo central criminal  8  

Porto 

Dirigente – trabalho 
(1) 

Juízo do trabalho Procuradorias do trabalho da comarca 

PR - cível Juízos central cível e de execução  4  Dirigente – família e 
menores (1) 

Juízo de família e menores 
Procuradorias de família e menores da 
comarca PA – cível Juízo local cível  1  

PA - criminal 
Juízos locais criminal e de pequena 
criminalidade 

 
11 

 Dirigente – cível (1) Juízos central cível e de execução Procuradorias central e local cíveis do Porto 
  Dirigente – criminal 

(1) 
Juízo central criminal Procuradorias central e local criminais do Porto 

PA – DIAP DIAP  20  

Póvoa do Varzim 
/ Vila do Conde 

PR – cível Juízos central e local cível  1  Dirigente – DIAP (?) DIAP Secções do DIAP do Porto 
PR – criminal Juízo central criminal  3  trabalho Juízo do trabalho  

PR - DIAP DIAP  1  família e menores Juízo de família e menores  
PA Juízo local criminal e DIAP  8  central cível Juízos central cível e de execução  

Santo Tirso 
família e menores Juízo de família e menores  1  local cível Juízo local cível  

PR - cível Juízos de comércio e local cível  3  instrução criminal Juízo de instrução criminal e DIAP  
PA Juízo local criminal e DIAP  5  central criminal Juízo central criminal  

Valongo 
trabalho Juízo do trabalho  3  

local criminal 
Juízos locais criminal e de pequena 
criminalidade 

 
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  6   

Vila do Conde família e menores Juízo de família e menores  2  DIAP DIAP  

Vila Nova de Gaia 

trabalho Juízo do trabalho  2  Póvoa do Varzim cível Juízos central e local cível  
família e menores Juízo de família e menores  4  

Santo Triso 
família e menores Juízo de família e menores  

PR – criminal/DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
4 

 cível Juízos de comércio e local cível  
  criminal Juízo local criminal e DIAP  

PR - cível 
Juízos de comércio, central cível e 
local cível 

 
4 

 
Valongo 

trabalho Juízo do trabalho  
  PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  

PA Juízo local criminal e DIAP  12  

Vila do Conde 

Dirigente (1) DIAP 
Secções do DIAP e procuradorias criminais de 
Vila do Conde e Santo Tirso       

      família e menores Juízo de família e menores  
      central criminal Juízo central criminal  
      local criminal Juízo local criminal e DIAP  
      Vila Nova de 

Gaia 
Dirigente (1) 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

Secções do DIAP e procuradorias criminais de 
Vila Nova de Gaia       

       trabalho Juízo do trabalho  
       família e menores Juízo de família e menores  
       

central criminal 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
        
       

cível 
Juízos de comércio, central cível e local 
cível 

 
        
       local criminal Juízo local criminal e DIAP  



 

 

 

 

Comarca de PORTO ESTE (quadro legal: 43 a 46) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 

Amarante 
PR - cível Juízos de comércio e local cível  2  

Amarante 
cível Juízos de comércio e local cível  

PA Juízo local criminal e DIAP  3  criminal Juízo local criminal e DIAP  
Baião PA Juízo de competência genérica  1  Baião competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Felgueiras PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  2  

Lousada 
cível Juízos de execução e local cível  

Lousada 
PR - cível Juízos de execução e local cível  1  criminal Juízo local criminal e DIAP  

PA Juízo local criminal e DIAP  2  

Marco de 
Canaveses 

família e menores Juízo de família e menores  

Marco de 
Canaveses 

família e menores5 Juízo de família e menores  0  
Dirigente (1) Juízo de instrução criminal e DIAP 

Secções do DIAP e procuradorias criminais de 
Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada e Marco 
de Canaveses 

PR - DIAP Juízo de instrução criminal e DIAP  1  
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  

Paços de 
Ferreira 

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP 
 

3 
 local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

  Paços de 
Ferreira 

local Juízos locais cível e criminal e DIAP 
 

Paredes 
família e menores Juízo de família e menores  4   

PR - DIAP DIAP  1  

Paredes 

família e menores Juízo de família e menores  
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  7  

Dirigente (1) DIAP 
Secções do DIAP e procuradorias criminais de 
Paços de Ferreira e Paredes 

Penafiel 

trabalho Juízo do trabalho  3  

PR 
Juízos central criminal, central cível 
e local cível 

 
3 

 local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
  

Penafiel 

trabalho Juízo do trabalho  
PR - DIAP DIAP  1  

central 
Juízos central criminal, central cível e 
local cível 

 
PA Juízo local criminal e DIAP  6   

      local criminal Juízo local criminal e DIAP  
 

A direcção das procuradorias central e local cível, de execução, de comércio, de família e menores e de trabalho deverá ser assegurada pelo magistrado do Ministério Público coordenador da comarca. 

A direcção das secções do DIAP de Penafiel é assegurada pelo Director do DIAP da comarca. 

 

  

                                                   
5 Ainda não está instalado. Entrará em funcionamento, previsivelmente, em 1 de Setembro de 2020. 



 

 

 

 

Comarca de SANTARÉM (quadro legal: 56 a 60) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional Direcção 

Abrantes 
família e menores Juízo de família e menores  1  

Abrantes 
família e menores Juízo de família e menores  

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
Almeirim PA Juízo de competência genérica  2  Almeirim competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Benavente PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  Benavente local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
Cartaxo PA Juízo de competência genérica  2  Cartaxo competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Coruche PA Juízo de competência genérica  1  Coruche competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

Entroncamento 
PR 

Juízo de execução e juízo de 
competência genérica 

 
1 

 
Entroncamento 

execução 
Juízo de execução e juízo de 
competência genérica e DIAP 

 
   

PA Juízo de competência genérica  2  competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  
Ourém PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  Ourém local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
Rio Maior PA Juízo de competência genérica  1  Rio Maior competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP  

Santarém 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Santarém 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  3  família e menores Juízo de família e menores  

PR cível 
Juízos central e local cível e juízo de 
comércio 

 3  cível 
Juízos central e local cível e juízo de 
comércio 

 

PR – criminal/DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
4 

 
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
   

PA Juízo local criminal e DIAP  7  local criminal Juízo local criminal e DIAP  

Tomar 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Tomar 

trabalho Juízo do trabalho  
família e menores Juízo de família e menores  2  família e menores Juízo de família e menores  

PR – DIAP DIAP  0  
Dirigente (1) DIAP 

Secções do DIAP e procuradorias criminais de 
Abrantes, Entroncamento, Ourém, Tomar e 
Torres Novas 

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  
Torres Novas PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  
      local Juízos locais cível e criminal e DIAP  
      Torres Novas local Juízos locais cível e criminal e DIAP  

 

A direcção das procuradorias central e local cível, de execução, de comércio, de família e menores e de trabalho deverá ser assegurada pelo magistrado do Ministério Público coordenador da comarca. 

A direcção das secções do DIAP de Almeirim, Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior e Santarém é assegurada pelo Director do DIAP da comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Comarca de SETÚBAL (quadro legal: 35 a 38) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 
Grândola PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  Grândola local Juízos locais cível e criminal e DIAP 
Santiago do 
Cacém 

família e menores Juízo de família e menores  1  Santiago do 
Cacém 

família e menores Juízo de família e menores 
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  local Juízos locais cível e criminal e DIAP 

Sesimbra PA Juízo de competência genérica  4  Sesimbra competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

Setúbal 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Setúbal 

trabalho Juízo do trabalho 
família e menores Juízo de família e menores  4  família e menores Juízo de família e menores 

PR - cível 
Juízos central e local cível, juízo de 
comércio e juízo de execução 

 
3 

 
cível 

Juízos central e local cível, juízo de 
comércio e juízo de execução   

PR – criminal/DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
4 

 
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP   

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  14  local Juízos locais cível e criminal e DIAP 

Sines trabalho 
Juízo do trabalho de Santiago do 
Cacém 

 
1 

 
Sines trabalho 

Juízo do trabalho de Santiago do 
Cacém   

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador da Comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Comarca de VIANA DO CASTELO (quadro legal: 24 a 26) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 
Arcos de 
Valdevez/ Ponte 
da Barca 

PA Juízos locais cível e criminal e DIAP 
 

3 
 Arcos de 

Valdevez/ Ponte 
da Barca 

local Juízos locais cível e criminal e DIAP   
  

Caminha PA Juízo de competência genérica  1  Caminha competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Melgaço PA Juízo de competência genérica  1  Melgaço competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Monção PA Juízo de competência genérica  1  Monção competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Ponte de Lima PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  Ponte de Lima local Juízos locais cível e criminal e DIAP 
Valença/Paredes 
de Coura 

PA Juízo de competência genérica 
 

2 
 Valença/Paredes 

de Coura 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

  

Viana do Castelo 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Viana do Castelo 

trabalho Juízo do trabalho 
família e menores Juízo de família e menores  2  família e menores Juízo de família e menores 

PR 
Juízo central cível, juízo central 
criminal, juízo de instrução 
criminal e DIAP 

 
4 

 
cível 

Juízos central e local cível e juízo de 
comércio   

  
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  6  

Vila Nova de 
Cerveira 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 local criminal Juízo local criminal e DIAP 

  Vila Nova de 
Cerveira 

competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
      

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador da Comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Comarca de VILA REAL (quadro legal: 20 a 23) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 
Alijó PA Juízo de competência genérica  1  Alijó competência genérica Juízo de competência genérica 

Chaves 
PR Juízo de execução e juízo local cível  1  

Chaves 
cível Juízo de execução e juízo local cível 

PA Juízo local criminal  3  criminal Juízo local criminal 
Montalegre PA Juízo de competência genérica  1  Montalegre competência genérica Juízo de competência genérica 
Peso da Régua PA Juízos locais cível e criminal  2  Peso da Régua local Juízos locais cível e criminal 
Valpaços PA Juízo de competência genérica  2  Valpaços competência genérica Juízo de competência genérica 
Vila Pouca de 
aguiar 

PA Juízo de competência genérica 
 

1 
 Vila Pouca de 

aguiar 
competência genérica Juízo de competência genérica 

  

Vila Real 

trabalho/comércio Juízos do trabalho e de comércio  2  

Vila Real 

trabalho Juízo do trabalho 
família e menores Juízo de família e menores  1  família e menores Juízo de família e menores 

PR Juízos centrais cível e criminal  1  
cível 

Juízos central e local cível e de 
comércio PA Juízos locais cível e criminal  5  

      criminal Juízo local criminal 

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador da Comarca. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Comarca de VISEU (quadro legal: 40 a 43) 

 

Município Vaga Conteúdo funcional  Lugares  Município Designação Conteúdo funcional 
Castro Daire PA Juízo de competência genérica  1  Castro Daire competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Cinfães PA Juízo de competência genérica  1  Cinfães competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

Lamego 
trabalho Juízo do trabalho  1  

Lamego 
trabalho Juízo do trabalho 

família e menores Juízo de família e menores  1  família e menores Juízo de família e menores 
PA Juízos locais cível e criminal e DIAP  3  local Juízos locais cível e criminal e DIAP 

Mangualde PA Juízo de competência genérica  1  Mangualde competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Moimenta da 
Beira 

PA Juízo de competência genérica 
 

2 
 Moimenta da 

Beira 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

  
Nelas PA Juízo de competência genérica  1  Nelas competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Santa Comba 
Dão 

PA Juízo de competência genérica 
 

2 
 Santa Comba 

Dão 
competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

  
São Pedro do 
Sul/Oliveira de 
Frades 

PA Juízo de competência genérica 
 

2 
 São Pedro do 

Sul/Oliveira de 
Frades 

competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP   
  

Sátão PA Juízo de competência genérica  1  Sátão competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 
Tondela PA Juízo de competência genérica  1  Tondela competência genérica Juízo de competência genérica e DIAP 

Viseu 

trabalho Juízo do trabalho  2  

Viseu 

trabalho Juízo do trabalho 
família e menores Juízo de família e menores  2  família e menores Juízo de família e menores 

PR – criminal/DIAP 
Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP 

 
5 

 
cível 

Juízos central e local cível, juízo de 
comércio e juízo de execução   

PR - cível 
Juízos central e local cível, juízo de 
comércio e juízo de execução 

 
3 

 
central criminal 

Juízo central criminal, juízo de 
instrução criminal e DIAP   

PA Juízo local criminal e DIAP  9  local criminal Juízo local criminal e DIAP 

 

A direcção de procuradorias e secções é assegurada pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador da Comarca. 

 


