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ProcuradoriaProcuradoriaProcuradoriaProcuradoria----Geral Distrital de LisboaGeral Distrital de LisboaGeral Distrital de LisboaGeral Distrital de Lisboa    

2222.º Encontro de DIAP.º Encontro de DIAP.º Encontro de DIAP.º Encontro de DIAPs de 2016/2017s de 2016/2017s de 2016/2017s de 2016/2017    (Módulo (Módulo (Módulo (Módulo IIIII)I)I)I)    

ConferênciaConferênciaConferênciaConferência    

“O“O“O“O        Julgamento.Julgamento.Julgamento.Julgamento.        

A Prova. A Prova. A Prova. A Prova.     

Princípios de Princípios de Princípios de Princípios de articulaçãoarticulaçãoarticulaçãoarticulação””””    
    

Lisboa, 7 de Dezembro de 2017, Auditório do IGFEJ (edifício da DGAJ) Parque das Nações em Lisboa. 

Destinatários: Magistrado do MP dos DIAP, Instrução e Julgamento.  
    

Objectivos: Objectivos: Objectivos: Objectivos: - Análise Prática das técnicas organização, recolha e produção nas diversas fases do processo.  

 - Partilha e comparação de experiências, em diversos tipos criminais e solidificar boas práticas.  
    

Programa:Programa:Programa:Programa:    
    

ManhãManhãManhãManhã::::    
 

09:30h: Abertura e Receção. 

Alocução da Sr.ª Procuradora Geral da República, Conselheira Joana Marques Vidal.  

Alocução da Sr.ª Procuradora Geral Distrital de Lisboa, PGA, Maria José Morgado.  
 

10:00h: Tema I  

    “Organização da recolha e da produção de prova“Organização da recolha e da produção de prova“Organização da recolha e da produção de prova“Organização da recolha e da produção de prova....    A vantagem de integração das experiências de recolha A vantagem de integração das experiências de recolha A vantagem de integração das experiências de recolha A vantagem de integração das experiências de recolha 

de prova indiciária no inquérito e da produção de prova em julgamento. A perspetiva final de prova indiciária no inquérito e da produção de prova em julgamento. A perspetiva final de prova indiciária no inquérito e da produção de prova em julgamento. A perspetiva final de prova indiciária no inquérito e da produção de prova em julgamento. A perspetiva final do do do do 

julgamento.julgamento.julgamento.julgamento.””””    

Isabel Lima, Procuradora da República junto do DIAP de Lisboa.  
 

10:40h: Tema II 

““““Separação entre o Magistrado MP do inquérito e o do julgamento Separação entre o Magistrado MP do inquérito e o do julgamento Separação entre o Magistrado MP do inquérito e o do julgamento Separação entre o Magistrado MP do inquérito e o do julgamento ––––    Comparação: Procedimentos de Comparação: Procedimentos de Comparação: Procedimentos de Comparação: Procedimentos de 

articulação / Vantagens e desvantagens da especialização e da integração das experiências. A perspetiva articulação / Vantagens e desvantagens da especialização e da integração das experiências. A perspetiva articulação / Vantagens e desvantagens da especialização e da integração das experiências. A perspetiva articulação / Vantagens e desvantagens da especialização e da integração das experiências. A perspetiva 

final do final do final do final do julgamento. Mecanismos de interjulgamento. Mecanismos de interjulgamento. Mecanismos de interjulgamento. Mecanismos de interação recíprocaação recíprocaação recíprocaação recíproca....””””    

José Niza, Procurador da República, junto do Juízo Central Criminal de Lisboa 
 

11:20h: Intervalo. 
 

11:30h: Tema III 

““““Em julgamento: Alteração dos factos /qualificação jurídica. Consequências. Avaliação da prova”Em julgamento: Alteração dos factos /qualificação jurídica. Consequências. Avaliação da prova”Em julgamento: Alteração dos factos /qualificação jurídica. Consequências. Avaliação da prova”Em julgamento: Alteração dos factos /qualificação jurídica. Consequências. Avaliação da prova”    

Artur Cordeiro, Juiz de Direito junto do Juízo Central Criminal de Lisboa.  
 

12:10h Debate. 
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Moderador: João Aibéo, Procurador Geral Adjunto, no Tribunal da Relação de Évora. 
 

12:30h: Intervalo para almoço.  

 

Tarde:Tarde:Tarde:Tarde:    
 

14:00h: Tema IV  

““““Mesa Redonda: Mesa Redonda: Mesa Redonda: Mesa Redonda: AAAAs especificidades e dificuldades de prova e da s especificidades e dificuldades de prova e da s especificidades e dificuldades de prova e da s especificidades e dificuldades de prova e da prova quando emprova quando emprova quando emprova quando em    julgamento. Partilha julgamento. Partilha julgamento. Partilha julgamento. Partilha 

de experiênciasde experiênciasde experiênciasde experiências.”.”.”.”    
 

Paulo Rebelo, Director Nacional Adjunto da PJ; 

Carlos Resende, Intendente da PSP; 

Jorge Bolas, Tenente Coronel da GNR; 

 

Fernanda Pêgo, Procuradora Geral Adjunta, Directora do DIAP de Lisboa; 

Duarte Silva, Procurador da República, Coordenador do DIAP de Lisboa Oeste; 

Fernanda Tomé, Procuradora da República, Coordenador do DIAP de Lisboa Norte; 

Isabel Dias, Procuradora da República, Coordenadora do DIAP do Funchal. 
 

José Gois, Procurador da República junto do Juízo Central Criminal de Lisboa (dependente de 

possibilidade). 

 

Moderadora: Maria José Morgado, Procuradora Geral Distrital de Lisboa. 

 

16:30h: Encerramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


