Designação do projeto ADJUDIC - Gestão de Apoio Judiciário
Código do projeto |
POCI-02-0550-FSE-040219
Objetivo principal|
TIC
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária |
.
Data de aprovação | 2018-12-06
Data de início |
2019/02/01
Data de conclusão |
2021/07/31
Investimento |
969.922,54€
Total Elegível |
969.922,54€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER | 552.370,89€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

A operação é desenvolvida em parceria com o Instituto
de Informática na qualidade de beneficiário líder, o
Instituto da Segurança Social, IP e o Instituto de Gestão
Financeira e Equipamentos da Justiça, IP.
Esta operação tem como objetivo promover a melhoria
do processo de Apoio Judiciário prestado aos cidadãos e
às pessoas coletivas, da responsabilidade do ISS, I.P.,
através do reforço da utilização das TIC, tendo em vista a
sua desmaterialização, eficácia e eficiência e enquadrase ainda na medida 46 do Programa Simplex 2019
“Apoio Judiciário Eletrónico”.
A medida “Apoio Judiciário Eletrónico” tem por objetivo
«desmaterializar o requerimento de pedido de apoio
judiciário para pessoas singulares, permitindo que o
mesmo seja entregue por via eletrónica, através da
Segurança Social Direta com comunicação do respetivo
estado aos sistemas de informação de suporte, à
tramitação de processos tribunais. Tornar mais célere a
decisão referente ao pedido de apoio judiciário,
mediante a verificação da condição de recursos aferida
pelo critério de insuficiência económica, nos termos do
Decreto-lei n.º 120/2018, de 27/12.

SAMA

Código do Aviso:
01/SAMA2020/2018
Designação: SISTEMA DE APOIO À
MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Programa Operacional: Programa
Operacional Competitividade e
Internacionalização
Objetivo Temático: OT 2 - Melhorar o
acesso às tecnologias da informação
e da comunicação, bem como a sua
utilização e qualidade
Prioridade de Investimento: PI 2.3 O reforço das aplicações de TIC para
a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a
infoinclusão, a cultura em linha e a
saúde em linha;
Tipologia de Intervenção: TI 50 Promoção das TIC na administração e
serviços públicos

