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COMUNICADO DE IMPRENSA N.º 4/2021 
“PROCESSO DO MECO” 

 

No âmbito da ação declarativa comum que corre termos no Juízo Central Cível de 
Setúbal sob o n.º 35744/15.3T8LSB (conhecido como “Processo do Meco”) e, de 
acordo com o que havia sido determinado, cumpre agora dar conhecimento do 
agendamento das sessões posteriormente agendadas ao planeamento anteriormente 
divulgado com vista a que os senhores jornalistas dos órgãos de comunicação 
acreditados possam receber, de forma directa e rápida, a informação adequada e, 
deste modo, possam planear a respectiva gestão do acompanhamento do processo. 

Assim sendo, em articulação com a Mma. Juiza titular do processo, comunica-se 
o seguinte: 

 

1.º - De acordo com o planeamento ajustado com os Ilustres Mandatários das 
partes, foram agendadas novas datas de continuação do julgamento, de acordo com a 
seguinte tabela: 

 

DIA SESSÃO TESTEMUNHAS / PARTE PROCESSUAL 
30 Junho MANHÃ (9h) Audição de testemunhas 

 TARDE (14h)  

14 Julho MANHÃ (9h) Audição de testemunhas 

 TARDE (14h)  

15 Julho MANHÃ (9h) Prestação de declarações de parte 

 MANHÃ (9h) Alegações orais 
 

2.º - Este agendamento pode sofrer alterações em função da duração das 
audições ou de outras circunstâncias supervenientes que possam surgir; 

 

3.º - Ao longo das diversas sessões, o Juiz Presidente, em articulação com a 
Mma. Juíza que preside ao julgamento e de acordo com as informações que sejam 
consideradas relevantes e que não colidam com o dever de reserva, irá prestar aos 
órgãos de comunicação acreditados os esclarecimentos que se mostrem importantes 
para a comunidade e para o exercício do direito de informação; 

 

4.º - Para efeitos de assistência e informação sobre os actos processuais deste 
julgamento, deverá ser realizada, preferencialmente com a antecedência mínima de 
vinte e quatro horas, uma prévia acreditação dos senhores jornalistas que pretendam 
assistir às sessões da audiência de julgamento, através do endereço de correio 
eletrónico da Gestão da Comarca (gestao.comarca.setubal@tribunais.org.pt) sendo a 
lista de acreditações remetida ao processo e à Secretária de Justiça; 

 

5.º - Os dados recolhidos para o procedimento de acreditação (nome, número 
de carteira profissional, órgão de comunicação social, morada, endereço eletrónico e 
contacto telefónico) serão utilizados exclusivamente para aquele processo e não serão 
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objeto de qualquer outra utilização ou cedência, presumindo-se que, com o pedido de 
acreditação, o(a) requerente concorda com o fornecimento dessa informação à Gestão 
da Comarca de Setúbal e a utilização apenas para divulgação de informação relativa ao 
processo; 

 

6.º - O endereço electrónico utilizado para o procedimento de acreditação 
poderá igualmente ser utilizado para pedidos de informação sobre o processo que 
possam ser prestados; 

 

7.º - Em relação às demais questões, deverão ser consultados os Comunicados 
n.os 1/2021, 2/2021 e 3/2021, todos disponíveis na página informática do Conselho 
Superior da Magistratura e da Comarca de Setúbal e anteriormente divulgados junto 
dos endereços gerais dos principais órgãos de comunicação social nacional e regional. 

* 
Dê-se conhecimento aos(às) senhores(as) profissionais dos órgãos que tenham 

efectuado a prévia acreditação para as sessões deste julgamento (através das 
informações recolhidas no processo de acreditação).  

* 
Dê-se ainda conhecimento à Mma. Juíza Titular do processo, à Sra. 

Administradora Judiciária e à Secretária de Justiça do Palácio de Justiça de Setúbal. 
* 

Publique-se na página informática do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal. 
 

Setúbal, 23 de Junho de 2021 
O Juiz Presidente da Comarca de Setúbal 
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