
 

 

                                  

 

  

ANÚNCIO 

 

Aquisição de um edifício para o Departamento de Investigação Criminal da 

Polícia Judiciária em Braga  

 

 

O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP pretende adquirir um 

edifício para instalação dos serviços do Departamento de Investigação Criminal da Polícia 

Judiciária em Braga, com a área bruta de referência de 5.000 m2, incluindo estacionamento 

e áreas de armazém, que poderão situar-se em cave, licenciado de modo a permitir a 

instalação dos serviços, e reunindo as seguintes caraterísticas:  

 
 Localização:  
• Bons acessos a vias principais para saídas e entradas de viaturas, de forma rápida e 
discreta, tanto para a cidade, como para vias rápidas e autoestradas, dada a cobertura 
geográfica do DIC do Braga, na sua competência territorial;  
• Desejavelmente próximo do centro da Cidade, de forma a facilitar deslocações a instituições 
da Justiça;  
• Fácil acesso para os funcionários e cidadãos que se deslocam às instalações da Polícia 
Judiciária na cidade - testemunhas, vítimas e outros intervenientes/utilizadores da estrutura 
da PJ.  
 
Segurança:  
• Deve ser, preferencialmente, uma construção autónoma, isolada;  
• Possuir um perímetro de segurança perfeitamente delimitado;  
• Possuir acesso ao interior por parte de veículos ligeiros e, se possível, um acesso fácil ao 

exterior, por parte de veículos pesados 

Gestão/Manutenção/Acessibilidades:  
• Ser uma construção (relativamente) recente e que permita conferir a dignidade adequada e 
inerente à Polícia Judiciária; 
• Ter uma estrutura interna com capacidade modular, que permita efetuar ajustes em função 
da evolução expectável a médio/longo prazo e da melhor adequação dos espaços às funções;  
• Dispor de infraestruturas técnicas de manutenção simples e económica, com capacidade de 
expansão. 
Estar equipado com elevadores e/ou rampas, ou outros meios que permitam o fácil acesso e 

utilização de pessoas com mobilidade reduzida, nos termos previstos no Dec-lei nº 163/2006 

de 8 de Agosto; Lages dimensionadas para sobrecargas no mínimo de 4,00 kN/m2 para zona 

de escritório e 5,00 kN/m2 para a zona de arquivos e arrumos (podendo localizar-se em cave); 

 



 

 

                                  

 

  

As propostas devem ser enviadas por correio ou correio eletrónico ao Instituto de Gestão 

Financeira e Equipamentos da Justiça, IP, Parque das Nações, Av. D. João II, n.º 

1.08.01D, 17º,1990-097 Lisboa, correio@igfej.mj.pt, referenciando o assunto (título do 

Anúncio). Deverão incluir os seguintes elementos: 

- identificação do proponente, com endereço postal, telefone, “fax” e “mail”; 

- identificação do edifício proposto, com o nome da rua, nº de polícia, planta de  localização, 

- cópia da caderneta predial e da licença de utilização; 

- plantas. alçados e cortes do edifício, mapa de acabamentos e memória descritiva; 

- preço global pretendido para a venda, e por m2 de área bruta . 

 

O prazo de entrega das propostas é de 20 ( vinte ) dias de calendário contados da data de 

publicação do presente anúncio no sítio da internet da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. 

O prazo de manutenção das propostas será de 180 dias. 

Lisboa, …………….. de 2021 

                                                                         O Vogal do Conselho Diretivo        

 

 

                                                                                       ( Vasco Costa ) 
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