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A Direção do SMMP, cumprindo o disposto 
no artigo 19.º, n.5, do Estatuto, presta con-
tas do que fez no ano de 2021 aos asso-
ciados que recentemente lhe conferiram um 
mandato para o triénio de 2021-2024.

Cumpre notar que o presente relatório abarca 
não só a atividade desenvolvida pela atual 
Direção, mas também aquela desenvolvida 
pela Direção anterior no ano de 2021 (desde 
o início do ano até ao início de funções da 
nova Direção).

O ano de 2021 ainda foi marcado pelo qua-
dro pandémico decorrente do COVID-19 que 
se refletiu nas vidas de todos nós e nas ativi-
dades do SMMP, condicionando-as bastante.
O congresso trianual que se deveria realizar 
no ano de 2020, tal como já constava no 
último relatório anual, irá ser realizado, como 
já amplamente divulgado, no corrente ano 
de 2022, nos dias 25 a 27 de março, em 
Vilamoura. Uma parte relevante da atividade 
da Direção do SMMP no ano 2021 tem sido 
dedicada à preparação desse momento fun-
damental da nossa atividade sindical.

Não obstante a continuação do referido 
quadro pandémico e procurando manter a 
proximidade com os associados, o SMMP 
continuou a desenvolver atividades diversifi-
cadas, quer presencialmente quer virtualmen-
te (através do “zoom”), efetuando assem-
bleias de delegados sindicais, assembleias 
gerais, visitas às comarcas, sessões de 
esclarecimento, jantares, convívios e audição 
dos colegas. De igual modo, foram realizadas 
reuniões com as mais diversas entidades, 
incluindo Presidente da República, Ministra 
da Justiça, Procuradora-Geral da República, 
grupos parlamentares e associações sindi-
cais e cívicas.  

Destacamos, nesta fase inicial, 
alguns dos grandes acontecimen-
tos que marcaram a atividade do 
SMMP:
•  No dia 9 de janeiro de 2021, 

tendo em vista discutir a situa-
ção do Ministério Público e as 
medidas adequadas a adotar para 
combater a Diretiva n.º 4/2020 da 
PGR, foi realizada assembleia de 
delegados sindicais (online, via 
zoom).

•  As eleições para os órgãos so-
ciais do SMMP, que se realizaram 
a 20 de março de 2021, em que 
exerceram o seu direito de voto 
368 associados. 

•  Na mesma data, decorreu uma 
assembleia geral, que aprovou o 
relatório e contas do ano de 2020 
e autorizou a venda do edifício 
em que se encontrava instalada a 
anterior sede.

•  No dia 4 de fevereiro de 2021 
realizou-se uma importante 
conferência subordinada ao tema 
“O Futuro do Ministério Público”, 
organização conjunta da Facul-
dade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa e do SMMP. 

•  No dia 22 de abril de 2021, pelas 
16:00 horas, no auditório do 
Centro de Estudos Judiciários, 
decorreu a cerimónia de toma-
da de posse dos órgãos sociais 
do SMMP eleitos para o referido 
triénio 2021-2024.  

•  No dia 3 de julho de 2021, decor-
reu uma Assembleia Geral Extraor-
dinária na qual, além do mais, 
foram discutidas e aprovadas 
alterações aos regulamentos do 
patrocínio judiciário e do Fundo 
de Greve, bem como autorizada 
a Direção a contrair um emprés-
timo junto do Banco C.G.D., no 
valor de 250.000,00 euros, para 
financiamento parcial da aquisição 
da nova sede, obras e pagamento 
de impostos.

•   Nos dias 26 e 27 de novembro 
foi realizada uma Assembleia de 
Delegados Sindicais em Braga, 

I n t r o d u ç ã o
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bastante participada, na qual foi 
objeto de discussão o regulamen-
to do movimento dos magistrados 
do Ministério Público e alterações 
a propor ao CSMP, de modo a 
reduzir a margem de arbitrarie-
dade nas colocações, sobretudo 
nas situações em que o mesmo é 
omisso ou apresenta deficiências 
de aplicação.

•   Resolução do problema da 
sede nacional do SMMP com a 
venda da anterior (pelo valor de 
854.181,00 euros), a aquisição 
de um novo espaço situado na 
Avenida Marquês de Tomar, n.º 
35, 1.º direito, 1050-153 Lisboa 
(pelo valor de 950.000,00 euros) 
e a realização de obras neste (no 
dia 20 de março de 2021 a auto-
rização para venda da antiga sede 
foi votada na Assembleia Geral 
realizada).

•    É ainda de salientar, pela sua 
importância, que a MEDEL e as 
suas associadas Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses e 
Sindicato dos Magistrados do Mi-
nistério Público, em conjunto com 
a Escola de Direito da Universida-
de Católica Portuguesa, realiza-
ram, nos dias 9 e 10 de dezem-
bro de 2021, uma conferência 
internacional subordinada ao tema 
«Estado de Direito na Europa», 
com grande impacto mediático e 
participação. 

No ano de 2021 o SMMP pronun-
ciou-se sobre os projetos de lei 
relevantes na área da justiça, as-
sumindo especial relevância, pelas 
suas possíveis consequências na 
atuação dos magistrados do Minis-
tério Público, o parecer elaborado 
quanto ao projeto de estatuto dos 
oficiais de justiça.  

O SMMP desenvolveu várias ini-
ciativas no sentido de sensibilizar 
o poder político, a comunicação 
social e a sociedade em geral para 
algumas das questões mais impor-

tantes para o Ministério Público e 
para a Justiça, nomeadamente:

- o perigo que constitui para a 
própria autonomia do MP a Diretiva 
da PGR relativa aos poderes de 
intervenção hierárquica, bem como 
a sua ilegalidade e inconsistências, 
no sentido de conseguir a sua 
revogação; e

- o risco que a falta de magistrados 
do MP comporta para o exercício 
das funções legal e constitucio-
nalmente atribuídas ao Ministério 
Público.

Designadamente, por iniciativa da 
Direção do SMMP fomos ouvidos 
pelo Presidente da República e pe-
los vários grupos parlamentares.
A referência à atividade do SMMP 
será apresentada em tópicos que 
mereçam destaque, como tem 
sido habitual neste documento. De 
entre eles salientam-se o patrocínio 
judiciário, a Revista do Ministério 
Público, as ações de formação, 
debate e cultura, os pareceres emi-
tidos, os seguros, os protocolos, as 
instalações, etc.

Lembramos, no entanto, que a in-
formação da vida sindical foi sendo 
disponibilizada em tempo real no 
site do SMMP e através de informa-
ções enviadas aos associados por 
correio eletrónico, por mensagens 
telefónicas ou na aplicação SMMP 
Mobile, pelo que o presente Rela-
tório constitui um resumo global e 
não exaustivo da atividade desen-
volvida pela Direção.
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Com
os associados

A Direção sempre procurou manter uma comunicação simples, direta e atual 
com os associados, utilizando preferencialmente os meios eletrónicos (inter-
net   e   correio eletrónico), mais diretos, imediatos e baratos, mas não deixan-
do de manter contacto pessoal por todo o país.

Ao longo do período de mandato decorrido em 2021 a Direção, não obstante 
se ter mantido o quadro de pandemia, com as inerentes dificuldades, dina-
mizou o contacto, pessoal e virtual (via zoom), com os associados, designa-
damente para ouvir os colegas sobre os mais diversos assuntos de interesse 
para a magistratura do Ministério Público e para a vida sindical e dar a conhe-
cer as iniciativas do SMMP. 

Visitas da Direção Nacional
aos Colegas
junto das Comarcas

Na sequência do compromisso assumido, no período eleitoral, com os seus 
associados, o SMMP e a sua Direção nacional, em estreita colaboração com 
as respetivas Distritais, realizaram visitas a diversas comarcas, contactando 
diretamente com os colegas no seu local de trabalho e auscultando as suas 
posições.

Foram realizadas visitas, além do mais, às comarcas de Braga, Setúbal, Faro, 
Almada, Loures e Vila Franca de Xira. 

No dia 23 de setembro de 2021, a Direção Nacional do SMMP, em estreita 

I .   Comunicação 

Associados
Eletrónica
Web/Redes Sociais 
e Comunicação
Social
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11 de janeiro de 2021 – Comunicação aos associados da moção aprovada 
na Assembleia de Delegados Sindicais de 9 de janeiro de 2021 e comunicado 
da Direção do SMMP ’Por uma Justiça independente’ (https://smmp.pt/activi-
dade-smmp/comunicados/comunicado-da-direccao-do-smmp-por-uma-justi-
ca-independente).

12 de janeiro de 2021 - Aviso-Circular designando o dia 20 de março de 2021 
para a eleição dos corpos gerentes do SMMP para o triénio 2021/2024 e con-
vocatória aos sócios do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público para 
a Assembleia Geral Eleitoral subsequente.

15 de janeiro de 2021 – Comunicação aos associados relacionada com a 
notícia da prática de um crime de violação de segredo de justiça, tentativas 
de condicionamento da atuação do MP e o anúncio de instauração de um 
processo de averiguações à atuação no inquérito, de modo a aferir se foram 
praticados ilícitos disciplinares. A direção do SMMP manifestou a sua dis-
cordância com a atuação da hierarquia nessa situação (a hierarquia se não 
concordasse com a linha seguida na investigação deveria tomar as medidas 
adequadas, nomeadamente a avocação do processo; se, pelo contrário, esti-
vesse de acordo com a forma como o inquérito estava a ser conduzido deve-
ria demonstrar o seu apoio ao mais alto nível hierárquico). 

20 de janeiro de 2021 – Comunicado divulgando a preocupação do SMMP 
com o número cada vez maior de magistrados e funcionários judiciais infeta-
dos pelo vírus SARS-COV-2 e a ausência de medidas especificas de proteção 
nos Tribunais e serviços do Ministério Público (não estavam a ser assegura-
das as condições de desinfeção, distanciamento e arejamento dos espaços 
e não havia medição de temperatura). Este comunicado apelava ainda a uma 
suspensão de todas as diligências e julgamentos pelo prazo que durasse o 
estado de emergência, realizando-se apenas as urgentes. Lamentava-se, por 
fim, o facto de o governo não ter ouvido os organismos representativos das 
magistraturas e dos funcionários sobre a matéria.

28 de janeiro de 2021 – Comunicação aos associados a dar conta que a 
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e o Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público iam realizar, no dia 4 de fevereiro de 2021, 
uma importante conferência subordinada ao tema “O Futuro do Ministério Pú-
blico”, evento realizado via zoom, com 3 painéis de debate com os temas: 
“Diretivas da PGR”, “Novo processo penal” e “Megaprocesso e Corrupção”.  

22 de fevereiro de 2021 – comunicado em que a Direção do SMMP apelava 
ao combate à burocracia inútil, solicitando aos magistrados que coordenam 

colaboração com a Distrital de Évora, visitou os colegas da comarca de Se-
túbal, nas instalações deste Tribunal. Esta foi a primeira visita deste mandato 
da Direção do SMMP a que se seguiu um jantar com os associados muito 
participado.

No dia 11 de novembro de 2021, a Direção Nacional do SMMP, em estreita 
colaboração com a Distrital do Évora, visitou os colegas da comarca de Faro, 
nas instalações deste Tribunal, seguindo-se jantar com os associados.

No dia 25 de novembro de 2021, a Direção Nacional do SMMP, em estreita 
colaboração com a Distrital do Porto, visitou os colegas da comarca de Braga, 
nas instalações deste Tribunal, seguindo-se jantar com os associados.

No dia 26 de outubro de 2021, a Direção Nacional do SMMP, em estreita 
colaboração com a Distrital de Lisboa, visitou os colegas das comarcas de 
Almada e Seixal, nas respetivas instalações, tendo-se realizado um almoço 
com os associados.

No dia 26 de outubro de 2021, a Direção Nacional do SMMP, em estreita 
colaboração com a Distrital de Lisboa, visitou os colegas das comarcas de 
Loures e Vila Franca de Xira, nas respetivas instalações, tendo-se realizado 
um almoço com os associados.

Muitas outras visitas, tendo em conta a disponibilidade existente e a evolução 
do próprio quadro pandémico, ficaram pendentes. 

Estas visitas constituem um compromisso da Direção do SMMP e serão bre-
vemente retomadas. 

Comunicação
eletrónica
Foram enviadas newsletters por correio eletrónico, com o mais diverso tipo de 
informações.

Destacamos as seguintes:
5 e 8 de janeiro de 2021 – Comunicação da Direção do SMMP a convocar os 
delegados sindicais para uma Assembleia a realizar online, através da plata-
forma zoom, no dia 9 de janeiro de 2021, tendo em vista discutir a situação do 
Ministério Público e as medidas adequadas a adotar para combater a diretiva 
nº 4/2020 da PGR.
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12 de maio de 2021 – Comunicação aos associados manifestando uma pro-
funda preocupação com a legalidade e transparência do movimento de ma-
gistrados de 2021, face ao regulamento aprovado pelo CSMP e à lista de 
graduação publicada. O SMMP exigiu que o Conselho Superior do Ministério 
Público cumprisse as normas legais no que tange ao movimento, respeitando 
os princípios da autonomia dos/as magistrados/as e a transparência dos atos 
administrativos que serão praticados (publicação dos critérios que nortearam 
a elaboração da “lista de graduação para transferências de PR” publicada no 
SIMP; concessão de prazo para reclamação; publicação das listas contendo 
as pontuações a que se referem os artigos 8.º, n.º 2,21.º, n.º 6, 22.º, n.º 6, 23.º, 
n.º 6, 24.º, n.º 6 e 25.º, n.º 6, por área de jurisdição e concursos específicos; 
concessão no aviso de movimento de prazos razoáveis para concurso, no 
mínimo de 10 dias úteis, bem como para pronúncia sobre decisões/reclama-
ções dos vários atos administrativos envolvidos; estabilização imediata dos 
conteúdos funcionais; os lugares a concurso deverão ser de efetivo, onde não 
existam necessidades transitórias para colocação como auxiliares; o anexo II 
do RMMMP deve ser adotado numa versão definitiva e não transmutável, pois 
que tal constitui uma forma camuflada de mover magistrados/as; e o aviso de 
movimento deverá especificar, não apenas os lugares a concurso, mas igual-
mente os lugares de efetivo que não serão providos, embora tenha havido 
vacatura de lugar).

17 de maio de 2021 – Comunicação a dar conta da preocupação do SMMP 
com a transparência e legalidade do procedimento concursal para o DCIAP, 
designadamente no que tange à seleção de magistrados por via de desta-
camento para o referido departamento (deveria obedecer aos critérios pre-
vistos no artigo 164º, do EMP e 21º, do Regulamento n.º 946/2020, publicado 
no DR, 2ª Série, parte D, de 28.10.2020). Essa preocupação foi transmitida 
ao CSMP.

25 de maio de 2021 – Comunicação aos associados a dar conta que o SMMP 
e o Ministério Público Solidário quiseram assinalar o dia da criança, 1 de junho 
de 2021, oferecendo aos filhos dos seus associados e a crianças de algumas 
instituições de solidariedade social o acesso a espetáculos de teatro infantil 
pela companhia de Teatro Profissional Atrapalharte. Os espetáculos do port-
fólio digital dos Atrapalharte ficaram disponíveis para visualização streaming, 
através da plataforma online da companhia de teatro, a partir do dia 28 de 
maio e até 6 de junho, promovendo-se o convívio familiar.

26 de maio de 2021 – Comunicação a dar conta que nesse dia iria decorrer 
uma reunião, via zoom, com o intuito de prestar informações aos associados 
sobre a aquisição de um novo espaço para sede do SMMP.

que otimizem os recursos humanos das comarcas, melhorem a colaboração 
com as entidades externas que trabalham com o Ministério Público (polícias, 
segurança social, CPCJs, entre outras) e criem as condições para facilitar o 
trabalho de quem se encontra no terreno (“os magistrados do Ministério Pú-
blico estão sobrecarregados com processos, mas são constantemente insta-
dos pelas diversas estruturas hierárquicas com poderes de gestão a fornecer 
um conjunto de números, mapas, relatórios e informações que poderiam ser 
obtidas diretamente por quem as pede. Em vez de algumas das estruturas 
hierárquicas terem assumido as funções burocráticas, libertando tempo aos 
magistrados para se concentrarem nas suas funções essenciais”).

24 de fevereiro de 2021 – comunicação divulgando a realização de uma con-
ferência online, no dia 4 de março de 2021, dedicada ao tema “Medidas de 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo”, 
organizada pelo SMMP e pelo Conselho Regional de Faro da Ordem dos Ad-
vogados.

12 e 16 de março de 2021 – comunicação aos associados a fazer o ponto da 
situação da venda da fração autónoma sita na Rua Tomás Ribeiro, nº 89, 3º, 
em Lisboa, de que o SMMP era proprietário e onde se encontrava instalada 
a sua sede, comunicando ainda a realização de sessão de esclarecimentos, 
através da plataforma zoom, no dia 16 de março.

18 de março de 2021 – Comunicado a informar os associados que no dia 
20 de março, entre as 10 e as 17 horas, iria ter lugar a eleição dos órgãos 
sociais do SMMP, no Hotel Tivoli Oriente, sala Lapa, no Parque das Nações, 
em Lisboa, apelando ao voto e informando ainda que no mesmo Hotel, pelas 
14 Horas, teria lugar a Assembleia Geral do SMMP, destinada a apreciar o 
relatório e contas do ano de 2020, bem como votar a autorização de venda do 
edifício onde se encontrava instalada a sede do SMMP.

25 de março de 2021 – Comunicado a dar conta que no dia 20 de março 
de 2021 decorreram eleições para os corpos sociais do SMMP, triénio 2021-
2024, bem como uma assembleia geral em que foi apresentado o relatório 
anual de 2020. Nas eleições exerceram o seu direito de voto 368 associados. 
A votação foi de 343 votos na lista A, 12 nulos e 13 brancos.

21 de maio de 2021 – Comunicado a dar conta que no dia 26 de maio, pelas 
16h00, iria decorrer uma sessão de esclarecimentos, via zoom, com o intuito 
de prestar informações aos associados sobre a aquisição de um novo espaço 
para sede do SMMP.
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ciamento parcial da aquisição da nova sede, obras e pagamento de impostos.

16 de julho de 2021 – Foi divulgado um comunicado através do qual a Di-
reção do SMMP exortava a Ex: ª Senhora Conselheira Procuradora Geral da 
República e o Conselho Superior do Ministério Público para que assumissem 
uma posição de firme repúdio perante a conduta de advogado e membro do 
CSMP que - repetidamente e perante diversos órgãos de comunicação social 
- tinha prestado declarações públicas sobre processo em que era advogado 
emitindo “juízos depreciativos sobre a conduta profissional e processual do 
Magistrado do Ministério Público titular do inquérito, debatendo os factos em 
apreciação e dando conhecimento público do teor de uma diligência proces-
sual em segredo de justiça” violando o  dever de reserva que lhe era aplicável 
por força do disposto no artigo 31.º, n.1, do Estatuto do MP. Para além do 
mais, tinha pessoalizado a crítica, denegrindo a atuação profissional de um 
Magistrado do Ministério Público de forma inaceitável, intolerável e incompa-
tível com as funções que exercia no Conselho Superior do Ministério Público, 
concretamente na avaliação e no âmbito disciplinar dos Magistrados.

2 de agosto de 2021 – Comunicação aos associados do parecer da Direção 
do SMMP sobre o projeto legislativo Decreto-Lei n.º 790/XXII/21 (Gov.) que 
procede à revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, aprovado pelo 
decreto-lei n.º 343/1999, de 26 de agosto (https://smmp.pt/ultimos-pareceres/
parecer-sobre-o-projeto-legislativo-decreto-lei-n-o-790-xxii-21-gov/).  

19 de agosto de 2021 – Comunicação divulgando uma declaração da Direção 
do SMMP em que manifestava profundo pesar e crescente preocupação com 
os acontecimentos no Afeganistão e repúdio pela trágica e hedionda viola-
ção dos direitos humanos da população afegã. O SMMP manifestou também 
a sua disponibilidade para colaborar nas medidas e ações que viessem a 
ser empreendidas a nível nacional e internacional, visando a salvaguarda da 
vida, liberdade e segurança de afegãos e de afegãs, com particular acuidade 
quanto a magistradas/os.

9 de setembro de 2021 – Comunicado da direção do SMMP a dar conta que 
reuniu no dia 6 de setembro com o secretário de estado adjunto e da justiça, 
tendo a oportunidade de transmitir as suas preocupações relativas ao projeto 
de estatuto dos oficiais de justiça publicado no BTE e os seus possíveis refle-
xos na magistratura do Ministério Público. Na mesma oportunidade, transmi-
tiu a sua preocupação com a situação de não pagamento, desde 2019, das 
acumulações de serviço de magistrados do Ministério Público, aprovadas no 
Conselho Superior do Ministério Público, solicitando os seus bons ofícios no 
sentido desses pagamentos em atraso serem desbloqueados.

27 de maio de 2021 – Comunicado enviado aos associados e relativo ao movi-
mento de 2021, com o título de “De ilegalidade em ilegalidade!”, exigindo ob-
jetividade, clareza, transparência e cumprimento das normas legais vigentes 
e constatando que a lista de graduação dos candidatos ao movimento, ela-
borada pelo CSMP, não obedecia aos critérios legalmente previstos no EMP e 
no RMMMP. É destacado que o CSMP não cumpriu as regras que definiu no 
aviso de abertura do procedimento concursal e não procedeu a concessão 
de audiência prévia.

6 de abril de 2021 – comunicação a dar conta que a Direção do SMMP deu 
entrada, no Supremo Tribunal Administrativo, de ação destinada a impugnar 
judicialmente a diretiva nº 4/2020, da PGR. Ação que é acompanhada por 
parecer que analisou a diretiva, dos Professores Manuel da Costa Andrade e 
Paulo Pinto de Albuquerque.

18 de junho de 2021 – Comunicação divulgando a audiência, no dia 17 de 
junho, do SMMP com o Excelentíssimo Senhor Presidente da República. A 
Direção do SMMP foi recebida por sua Excelência o Senhor Presidente da 
República no Palácio de Belém, onde, para além da apresentação de cumpri-
mentos institucionais, aproveitou a oportunidade para transmitir as suas prin-
cipais preocupações, nomeadamente a preocupante falta de magistrados do 
Ministério Público, a revisão do Estatuto dos Oficiais de Justiça, as propostas 
legislativas apresentadas na Assembleia da República no âmbito do combate 
à corrupção e a diretiva da PGR relativa ao exercício dos poderes hierárqui-
cos.

24 de junho de 2021 – divulgação de uma nota de imprensa em que o SMMP 
manifesta grande preocupação pela atuação da Ex.ma Procuradora-Geral da 
República, que de forma a arredar o CSMP do exercício dos seus poderes e 
contornar a lei (EMP), apresentou ao Conselho Superior do Ministério Público 
três nomes para o cargo de Procurador-Geral Regional do Porto, mas em que 
apenas um deles estava em condições de ocupar o cargo, porque os outros 
dois nomes, pela sua idade e por já estarem em condições de se jubilarem, 
não constituíam verdadeira opção. Em causa estava a legalidade e transpa-
rência de todo o processo seguido.

7 e 28 de junho de 2021 – divulgação junto dos associados da realização 
de uma Assembleia Geral Extraordinária que decorreu, a 3 de julho de 2021, 
no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, na qual, além do mais, 
foram discutidas e aprovadas alterações aos regulamentos do patrocínio ju-
diciário e do fundo de greve, bem como autorizada a Direção a contrair um 
empréstimo junto do Banco C.G.D., no valor de 250.000,00 euros, para finan-



14

RELATÓRIO DE ATIVIDADES   2 0 2 1

15DISTRITAL DO PORTODISTRITAL DE COIMBRA DISTRITAL DE ÉVORA DISTRITAL DE LISBOA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES   2 0 2 1

DISTRITAL DO PORTODISTRITAL DE COIMBRA DISTRITAL DE ÉVORA DISTRITAL DE LISBOA

novembro de 2021 iria realizar-se, em Braga, uma Assembleia de delegados 
sindicais do SMMP e apelando ao preenchimento de ficha de inscrição.

29 de novembro de 2021 – Divulgação aos associados do SMMP da moção 
aprovada na Assembleia de delegados sindicais do SMMP, realizada em Bra-
ga a 26 e 27 de novembro de 2021. 

Comunicação Web / 
Redes sociais

A página do SMMP na internet tem cada vez mais importância na comuni-
cação do sindicato, não só com os seus associados, mas também com a 
comunidade.
O SMMP incrementou a utilização da sua rede social Facebook (www.face-
book.com/smmp.portugal), disponibilizando aí regularmente informação, com 
grande adesão por parte dos associados e também de não magistrados.

O SMMP, adaptando a sua comunicação à era digital, começou também a 
utilizar outras redes sociais como o Instagram (https://instagram.com/smmp_
portugal) e o Twitter (https://twitter.com/smmp_portugal) para divulgação 
dos seus comunicados e eventos, prevendo-se que exista um incremento do 
acesso de magistrados e de não magistrados a estas redes.

Sempre que se considerou adequado foram também enviadas mensagens 
SMS para os telemóveis.

Foi mantida uma aplicação própria para smartphones e tablets. Manteve-se 
em funcionamento o serviço de clipping, com a seleção das notícias sobre o 
Ministério Público e a Justiça.

Foram ainda mantidos contactos regulares com os associados por telefone 
e email protagonizados em regra pelo presidente do SMMP, bem como pelo 
secretário-geral e presidentes das quatro distritais.

A Direção recebeu muitos emails de associados com pedidos de diferente 
natureza, que foram sempre objeto de resposta e tratamento preferencial no 
encaminhamento ou resolução dos problemas apresentados.

Mantém-se disponível a loja do SMMP online (http://loja.smmp.pt/), que para 
além de permitir a venda direta das edições do SMMP, quer aos associados, 
quer a terceiros, incluindo a Revista do Ministério Público, permite ainda faci-

14 de setembro de 2021 – comunicação aos associados a dar conta que o 
SMMP solicitou esclarecimentos ao CSMP quanto ao pagamento (ou não pa-
gamento) de acumulações de serviço por magistrados do Ministério Público 
e pediu à Sra. Ministra da Justiça que dirima as divergências existentes, a 
que os/as magistrados/as são alheios/as, e que fixe os montantes a pagar a 
cada colega, dando ordem à DGAJ para o respetivo pagamento, tendo em 
conta que exercem funções presentemente largas dezenas de magistrados/
as do Ministério Público, em regime de acumulação de funções, alguns des-
de há vários anos, sem que lhes tenha sido paga a remuneração legalmente 
prevista. 

16 de setembro de 2021 - Foi divulgado comunicado a convidar todos/as 
os/as magistrados/as do Ministério Público, estagiário/as e auditores/as de 
justiça a exercer funções na comarca de Setúbal, para estarem presentes em 
reunião do SMMP, no Tribunal de Setúbal, pelas 16h00 do dia 23 de setembro 
de 2021. Esta foi a primeira reunião da atual direção do SMMP nas comarcas, 
visando ouvir os associados e perceber as questões que mais os preocupam. 
A reunião foi seguida de um jantar muito participado.

27 de setembro de 2021 – Comunicação aos associados exortando-os para 
a participação ativa na vida sindical, através da eleição/atualização dos dele-
gados sindicais, de acordo com o Regulamento dos Delegados Sindicais do 
SMMP.

18 de outubro de 2021 – Comunicação divulgando uma declaração de solida-
riedade do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público com o Ministério 
Público Brasileiro, seus Procuradores e Promotores e Associações represen-
tativas, solidarizando-se com estes na sua luta pela autonomia do Ministério 
Público e independência funcional dos seus membros perante alterações le-
gislativas eminentes.

27 de outubro de 2021 – Comunicação aos associados dando conta da  rea-
lização de umas Jornadas de Direito Penal, em Albufeira, no dias 12 e 13 
de novembro de 2021, organizadas pelo Conselho Regional de Faro, em co-
laboração com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e com a 
Delegação de Albufeira da Ordem dos Advogados, que visaram a discussão 
de temas fundamentais no atual Direito Penal, contando com a participação 
de um Advogado e de um Magistrado do Ministério Público em cada painel, 
especialistas no tema, para dar aos participantes uma visão global de cada 
uma das perspetivas destes profissionais.

17 de novembro de 2021 – Comunicação divulgando que nos dias 26 e 27 de 
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litar a comunicação com os associados na divulgação e inscrição nas inicia-
tivas do sindicato.

A Direção garantiu a representação institucional do SMMP em diversos even-
tos, designadamente congressos, conferências, tomadas de posse e lança-
mentos de livros.

Com
a Comunicação Social

Ao longo do ano de 2021, a Direção manteve presença regular na comunica-
ção social através de entrevistas, artigos de opinião e declarações dos seus 
membros, na imprensa escrita, televisão e rádio, abordando os mais importan-
tes assuntos atinentes à justiça em geral e ao Ministério Público em particular.

Foram realizados encontros com vários representantes dos órgãos de comu-
nicação social escrita tendo em vista sensibilizá-los para os problemas do 
Ministério Público.

Comunicados

Sempre que se justificou, foram emitidos comunicados, disponíveis no site 
do SMMP e acima referenciados a propósito da comunicação com os sócios.

Apesar dos condicionalismos decorrentes da pandemia por Covid-19, o 
SMMP levou a cabo, por si e em parceria com outras entidades, uma multipli-
cidade de relevantes eventos para a justiça, para o Ministério Público e para 
dinamizar a atividade sindical dos associados.

Enunciamos aqui, seguindo um critério cronológico, os seguintes: 
A 9 de janeiro de 2021 teve lugar, online, via “zoom”, uma Assembleia de 

I I .   Grandes Eventos 
da Vida Sindical  

Delegados Sindicais, na qual foi discutida a situação do Ministério Público e 
as medidas a adotar para combater a diretiva nº 4/2020 da PGR. 

Foi aprovada uma moção que pode ser consultada no site do SMMP através 
do link https://mkt.smmp.pt/recursos/b19b832b7f2886d83a314a0b18bdef7c/
Image/SMMP-Mocao.pdf. e que deu origem a uma moção da Direção intitula-
da “Por uma Justiça Independente”, que pode ser consultada através do link 
https://mkt.smmp.pt/recursos/b19b832b7f2886d83a314a0b18bdef7c/Image/
Comunicado-SMMP.pdf. 

No dia 4 de fevereiro de 2021 realizou-se uma importante conferência su-
bordinada ao tema “O Futuro do Ministério Público”, organização conjunta da 
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e do SMMP. Este 
evento foi realizado via zoom, com 3 painéis de debate com os temas: “Direti-
vas da PGR”, “Novo processo penal” e “Megaprocesso e Corrupção”.  

No dia 20 de março de 2021 realizaram-se as eleições para os órgãos sociais 
do SMMP, triénio 2021-2024, em que exerceram o seu direito de voto 368 as-
sociados. A votação foi de 343 votos na lista única (A), 12 nulos e 13 brancos. 
Na mesma data, decorreu uma assembleia geral, que aprovou o relatório e 
contas do ano de 2020 e autorizou a venda do edifício em que se encontrava 
instalada a anterior sede, pelo valor de 854.181,00 euros.

Em abril de 2021 a direção do SMMP deu entrada, no Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, de ação destinada a impugnar judicialmente a diretiva nº 4/2020, 
da PGR. Ação que é acompanhada por parecer que analisou a diretiva, dos 
Professores Manuel da Costa Andrade e Paulo Pinto de Albuquerque (parecer 
pedido e pago pelo SMMP).

No dia 22 de abril de 2021, pelas 16:00 horas, no auditório do Centro de Estu-
dos Judiciários, decorreu a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais 
do SMMP eleitos para o referido triénio 2021-2024.  

Para a Direção Nacional foram eleitos e tomaram posse os seguintes associa-
dos: Presidente - Adão Paulo M. da Conceição Carvalho;
 Secretário-Geral - Paulo José Figueiredo Lona;
 Tesoureiro - Paulo Jorge Souto Mendes Castro;
 Vogal - Manuel Frederico Pacheco Ferreira
 Vogal - Maria Leonor Q. P. Gil Ribeiro Cardiga
 Presidente da Distrital – Coimbra - Susana Rute Ferreira de Moura
  Presidente da Distrital – Évora - Rute Carina C. da S. dos Santos 

Almeida
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de modo a reduzir a margem de arbitrariedade nas colocações, sobretudo nas 
situações em que o mesmo é omisso ou apresenta deficiências de aplicação.

Foi aprovada uma moção em que a ADS recomenda à Direção do SMMP que  
“Apresente uma proposta de alteração ao Regulamento do Movimento dos 
magistrados do Ministério Público com as seguintes diretrizes:
 a.  Atendendo à natureza de funções a exercer por um procurador-

-geral adjunto e que na sua essência se reportam à tramitação 
de processos nos tribunais superiores, não deverá ser atribuída 
relevância valorativa a fatores que estão previstos no atual regula-
mento e que prejudicam, no essencial, aqueles que não estão co-
locados em comissões de serviço internas ou externas e que, por 
esse facto, mantêm um contacto mais próximo e atualizado com os 
processos e, bem assim, outros que não se reportem diretamente 
ao exercício das funções como magistrado.

 b.  Na proposta seja prevista a possibilidade de todos concorrerem a 
lugares nos juízos centrais, juízos de instrução criminal, de família 
e menores, do trabalho, do comércio, da execução, nos tribunais 
de competência territorial alargada, nos tribunais administrativos 
e fiscais, e em lugares de direção de secções de departamentos 
de investigação e ação penal ou de procuradoria, ainda que sem 
requisitos, sendo colocados como auxiliares, devendo ser respei-
tados os mesmos critérios de graduação.

 c.  Com as devidas adaptações deverá ser efetivada a colocação nos 
lugares no DCIAP, DIAP Regional e SEIVD por quem não reúna os 
requisitos.

 d.  Na fórmula a encontrar para a graduação deverá o mérito ser miti-
gado pelo fator experiência, sem, contudo, se desvirtuar o regime 
estatutário.

 e.  Que a contagem dos anos de serviço para efeitos de provimento 
em lugares seja considerada desde a data de ingresso no CEJ.

 f.  Pugnar pelo cumprimento rigoroso do dever de fundamentação e 
do caráter de excecionalidade do previsto no artigo 17º, n.º 4, na 
atual redação do RMMP.

- Pugnar pela expressa revogação da Circular n.º 11/79-PGR, de 11-05, res-
peitante aos livros de registo e arquivo e para que não seja adotado qualquer 
instrumento hierárquico que imponha aos magistrados o que se visa com a 
proposta de alteração/revogação da mesma, pela D.A. n.º 5527/19 da PGR, 
mandatando-se a direção nacional para encetar todas as formas de reação 
contra o mesmo”.

A esta recomendação, seguiram-se comunicados da Direção do SMMP com 

 Presidente da Distrital – Lisboa - Susana Elisa Borges Cota Batista
 Presidente da Distrital – Porto - Susana Maria Melim Saavedra

Para a Assembleia-Geral foram eleitos e tomaram posse os seguintes asso-
ciados:
 Presidente - Amaro António Ferreira Neves 
 1º. Secretário - João Paulo Bota Santos Fernandes
 2.º Secretário - Cristina Maria Santos

Para o Conselho Fiscal foram eleitos e tomaram posse os seguintes associa-
dos:
 Presidente - José António Ferreira Espada Niza
 Vogal - Jorge Manuel Almeida Reis Bravo
 Vogal - Rui Pedro Correia Ramos Marques

No dia 3 de julho de 2021 decorreu, no Auditório da Reitoria da Universidade 
de Coimbra, uma Assembleia Geral Extraordinária, na qual, além do mais, 
foram discutidas e aprovadas alterações aos regulamentos do patrocínio ju-
diciário e do fundo de greve, bem como autorizada a Direção a contrair um 
empréstimo junto do Banco C.G.D., no valor de 250.000,00 euros, para finan-
ciamento parcial da aquisição da nova sede, obras e pagamento de impostos. 

Nos dias 12 e 13 de novembro deu-se a participação de elementos do SMMP 
em conferência realizada em Albufeira, organização conjunta do SMMP, Con-
selho Distrital de Faro da Ordem dos Advogados e Delegação desta em Al-
bufeira. 

Nos dias 26 e 27 de novembro foi realizada uma Assembleia de Delegados 
Sindicais em Braga, na qual foi objeto de discussão o regulamento do movi-
mento dos magistrados do Ministério Público e alterações a propor ao CSMP, 
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A Direção do SMMP tem mantido contactos regulares com as mais altas enti-
dades da República Portuguesa, a quem sempre transmitiu as ideias e preten-
sões dos magistrados do Ministério Público, com especial enfoque na grave 
carência de magistrados existente.

Essas reuniões, enumeradas de forma não exaustiva,
foram as seguintes:

No dia 17 de junho de 2021 a Direção do SMMP foi recebida por sua Excelên-
cia o Senhor Presidente da República no Palácio de Belém, onde, para além 
da apresentação de cumprimentos institucionais, aproveitou a oportunidade 
para transmitir as suas principais preocupações, nomeadamente a preocu-
pante falta de magistrados do Ministério Público, a revisão do Estatuto dos 
Oficiais de Justiça, as propostas legislativas apresentadas na Assembleia da 
República no âmbito do combate à corrupção e a diretiva da PGR relativa ao 
exercício dos poderes hierárquicos.

No dia 6 de setembro a Direção do SMMP reuniu com o secretário de estado 
adjunto e da justiça tendo a oportunidade de transmitir as suas preocupações 
relativas ao projeto de estatuto dos oficiais de justiça publicado no BTE e 
os seus possíveis reflexos na magistratura do Ministério Público, preocupa-
ções estas já refletidas no parecer emitido e divulgado sobre este estatuto. 
Na mesma oportunidade, transmitiu a sua preocupação com a situação de 
não pagamento, desde 2019, das acumulações de serviço de magistrados 
do Ministério Público, aprovadas no Conselho Superior do Ministério Público, 
solicitando os seus bons ofícios no sentido desses pagamentos em atraso 
serem desbloqueados.

No dia 3 de maio, através do zoom, o SMMP esteve reunido com o grupo 
Parlamentar do PAN.

No dia 4 de maio de 2021 o SMMP esteve reunido com o grupo parlamentar 
do Bloco de Esquerda.

proposta de alteração do regulamento de movimentos dos/as magistrados/
as do Ministério Público e tomada de posição sobre a proposta de adoção 
de instrumento hierárquico impondo deveres acrescidos de registo e arquivo, 
documentos que foram remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público 
para que aí fossem objeto de discussão e deliberação - https://mkt.smmp.
pt/recursos/b19b832b7f2886d83a314a0b18bdef7c/Image/Comunicado-Dire-
tiva.pdf e https://mkt.smmp.pt/recursos/b19b832b7f2886d83a314a0b18bde-
f7c/Image/Proposta-de-Alteracao-do-Regulamento-de-Movimentos.pdf.

Nos dias 9 e 10 de dezembro de 2021 decorreu uma conferência internacio-
nal subordinada ao tema «Estado de Direito na Europa», com grande impacto 
mediático e participação (organização conjunta da MEDEL, ASJP, SMMP e 
Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa) a que faremos refe-
rência mais extensa no capítulo das organizações internacionais.

I I I .   Audiências 
e Reuniões com 
outras Entidades 
e Personalidades 
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No dia 11 de maio de 2021, através do zoom, o SMMP esteve reunido com o 
grupo parlamentar do PS.

No dia 12 de maio de 2021, o SMMP esteve reunido com a Sr.ª Ministra da 
Justiça.

No dia 13 de maio de 2021, o SMMP esteve reunido com o Bastonário da Or-
dem dos Solicitadores e Agentes de Execução e, mais tarde, com a Provedora 
de Justiça.

No dia 19 de maio de 2021 o SMMP esteve reunido e a almoçar com o Pre-
sidente, o Secretário-Geral e elementos da Direção do SFJ. No mesmo dia o 
SMMP esteve reunido, via zoom, com o grupo parlamentar do PSD.

No dia 20 de maio de 2021 o SMMP esteve presente em várias reuniões: com 
o Tribunal de Contas (11:00 horas), com o grupo parlamentar do PCP (14:00 
horas) e com o Tribunal Constitucional (16:30 horas).

No dia 14 de junho de 2021 o SMMP esteve reunido com Associação de 
Oficiais de Justiça.

No dia 12 de julho de 2021 o SMMP esteve reunido com a deputada livre 
Joacine Katar Moreira.

No dia 19 de outubro de 2021 ocorreu uma reunião, via zoom, com procura-
dores de países de língua portuguesa visando a criação de uma associação 
de procuradores de língua portuguesa.

O SMMP continuou a apoiar os colegas com problemas jurídicos relacionados 
com o exercício da função.

O patrocínio judiciário foi requerido por muitos associados relativamente a 
matérias diversificadas. Foram concedidos 20 patrocínios.

IV.   Patrocínio 
Judiciário

Em Lisboa o mesmo é assegurado pela sociedade Pedro Pinto, Bessa Mon-
teiro, Reis, Branco, Alexandre Jardim & Associados (para os associados dos 
Distritos Judiciais de Lisboa e Évora) e, no Porto, o Dr. José Manuel Goiana 
Mesquita (para os associados dos Distritos Judiciais de Porto e Coimbra).

Depois de realizado, em fevereiro de 2013, um inquérito sobre o patrocínio 
judiciário, e tendo os resultados mostrado a satisfação dos associados sobre 
o serviço prestado, julgamos que continua a haver apreciação positiva geral 
dos serviços de patrocínio disponibilizados pelo SMMP.

O SMMP por via da ação da respetiva Direção, conseguiu manter em 2019 a 
contenção dos gastos crescentes associados ao patrocínio e esse resultado 
continua a fazer-se sentir nos encargos financeiros respetivos, permitindo li-
bertar fundos para outras atividades.

Os associados que recorrem ao patrocínio judiciário do SMMP têm manifesta-
do uma avaliação favorável dos serviços prestados.

No ano de 2021 a RMP prosseguiu, sem interrupções, a sua publicação re-
gular.

O Conselho Redatorial da Revista do Ministério Público é constituído pelo Di-
retor, Rui Cardoso, e pelo Conselho de Redação, composto por Ana Cristina 
Ermida, Ana Massena, André Lamas Leite, Carlos Lobato Ferreira, Dionísio 
Xavier Mendes, Hélio Rigor Rodrigues, Higina Castelo, Jorge dos Reis Bravo, 
José Espada Niza, J. P. Ribeiro de Albuquerque e Pedro Caetano Nunes.

A RMP tem-se mantido fiel ao ideário da sua fundação, visando uma melhor 
realização do direito e da justiça. Tem por objetivos específicos contribuir 
para o aperfeiçoamento do sistema judiciário, para um debate fundamentado 

V.  Revista 
do Ministério Público
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 O SMMP continua a dinamizar a edição de obras de interesse prático e teóri-
co sobre o Ministério Público, tendo procedido a edição, publicação e envio a 
todos os associados de um livro, contendo uma extensa compilação de textos 
abrangendo o novo estatuto, regulamentos complementares e pareceres emi-
tidos pelo Sindicato.

Continuou a estar disponibilizada a loja online (http://loja.smmp.pt/) para ven-
da das suas edições, quer aos associados, quer a terceiros, incluindo a Re-
vista do Ministério Público.

As quatro Distritais do SMMP, em articulação com a Direção Nacional, têm um 
papel muito relevante na realização de eventos de natureza cultural, formativa 
e recreativa que aproximam o Sindicato aos seus associados, envolvendo-os 
nas suas atividades. 

Descrevem-se de seguida, de forma não exaustiva, as atividades organi-
zadas e dinamizadas pelas Distritais do SMMP:

1. Formação Básica de Otimização do uso de ferramentas informáticas 
Nos dias 20 de maio e 22 de junho de 2021, a Distrital do Porto organizou 
uma formação, via zoom, constituída por duas sessões, tendo por dinamiza-
dor o nosso colega Rogério Osório. Esta formação visou, tal como o nome 
indica, ajudar todos os colegas a otimizar o uso de ferramentas informáticas 
como o CITIUS, SIMP, Google Chrome e Word. 

2. Workshop de Gin
No dia 26 de junho de 2021, a Distrital de Évora organizou, online (ativi-
dade realizada em período fortemente afetado pela Covid19), via zoom, um 
workshop de Gin. A sessão foi bastante participada e o workshop permitiu 
aprender a confecionar cocktails com gin.

3. Sunset de reentré 
No dia 16 de setembro de 2021, a Distrital de Lisboa organizou um sunset de 

sobre as leis e a sua aplicação, para a construção e consolidação, no âmbito 
europeu e internacional, de uma justiça democrática, e para a dignificação e 
apetrechamento técnico e cultural da magistratura do Ministério Público. Pro-
curou manter, no quadro da liberdade e pluralismo de opiniões que é timbre 
da revista, uma equilibrada distribuição dos textos, quanto às autorias (acadé-
micos, magistrados do Ministério Público e judiciais, profissionais do direito), 
aos conteúdos (jurídicos e, quando justificado, outros com relevância para o 
enriquecimento técnico e cultural dos interessados), aos temas (embora pre-
dominância do direito penal e processual penal, sem descurar a necessária 
diversidade, do direito de família e menores, administrativo, fiscal, insolvên-
cia, União Europeia, fundações, organização judiciária, etc.) e pluralidade de 
perspetivas (teóricos, mas também aplicação e de prática judiciária).

O sítio da RMP (http://rmp.smmp.pt/) foi regularmente atualizado com os con-
teúdos apropriados, nomeadamente os índices e extratos dos números da 
revista que foram sendo publicados.

Continuaram a estar disponíveis gratuitamente online (https://rmp.smmp.pt/) 
os números mais antigos da RMP em formato e-book, com o que se pretendeu 
torná-los acessíveis à comunidade jurídica em geral. 

No ano de 2020 continuou a disponibilização da RMP em formato digital para 
todos os associados e de forma gratuita, através do acesso pela área reserva-
da aos sócios na página do SMMP.

Continuou a ser objetivo da Direção reforçar a ação do SMMP na edição de 
obras e na dinamização da sua elaboração, valorizando a riqueza do conhe-
cimento jurídico e da experiência profissional dos magistrados do Ministério 
Público e impulsionando a modernização desta magistratura para a constru-
ção de um sistema de justiça de qualidade.

Lembra-se o regulamento que serve de orientação nesta matéria - http://www.
smmp.pt/wp--content/Regulamento-edicoes-SMMP.pdf.

VI.   Publicações

VII .   Atividades 
das Distr itais 
(formação, lazer, 
debate e cultura)

www.youtube.com/user/tvsmmp  | www.facebook.com/smmp.portugal  | www.ministerio-publico.pt |   1

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
DOS ASSOCIADOS DO SMMP
RESUMO 2021



26

RELATÓRIO DE ATIVIDADES   2 0 2 1

27DISTRITAL DO PORTODISTRITAL DE COIMBRA DISTRITAL DE ÉVORA DISTRITAL DE LISBOA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES   2 0 2 1

DISTRITAL DO PORTODISTRITAL DE COIMBRA DISTRITAL DE ÉVORA DISTRITAL DE LISBOA

vídeos das sessões e os documentos disponibilizados pelas oradoras estão 
disponíveis na área reservada do SMMP. A Distrital pretende manter a reali-
zação periódica deste Webinar, matéria relevantíssima no presente momento 
face a divergências, nomeadamente em redor do bem jurídico protegido.

9.  Boas-Vindas num encontro de Gerações 
No dia 21 de outubro de 2021, a Distrital do Porto organizou um evento para 
receção aos procuradores/as estagiários/as e auditores/as oriundos dos 35. ° 
e 36. ° cursos. O convite estendeu-se a todo/as senhores/as formadores/as e 
ao Exmo. Senhor Diretor de Estágios do Norte, bem como a todos os colegas 
que connosco quiseram partilhar este momento de convívio. Tal evento de-
correu no café Guarany, no Porto, com um Porto de Honra, seguido de jantar. 
Foi uma forma de dar as boas-vindas aos colegas mais novos e apresentar 
um pouco da história do SMMP, numa conversa informal com Adão Carvalho, 
Amaro Neves, Luís Felgueiras, João Rato e Manuel Frederico Pereira.

10. Concerto e Jantar na Casa da Música
Após um ano de interregno, no dia 13 de novembro de 2021 regressou o tra-
dicional concerto e jantar na Casa da Música, desta vez, com o Concerto Or-
questra Sinfónica do Porto da casa da Música e a obra “Requiem de Mozart”. 
Este concerto teve uma grande adesão dos associados do SMMP.

11.  Formação judiciária internacional em matéria penal (formação organi-
zada em conjunto pelas Distritais de Coimbra e Évora)

As Distritais de Coimbra e de Évora levaram a cabo, online, via zoom, uma 
ação de formação sobre cooperação judiciária internacional em matéria pe-
nal, em quatro sessões que decorreram nos dias 27 de outubro (cartas roga-
tórias e DEI´S), 3 de novembro (MDE/MDI), 17 de novembro (fiscalização de 
medidas de coação no estrangeiro, execução de multas e custas penais no 
estrangeiro e transferência de condenados) e 24 de novembro (transmissão 
de processos e ordens de confisco e medidas de proteção), que foram muito 
participadas e foram dinamizadas pelas colegas Olga Caleira, Sabina Santos 
e Sónia Setúbal (os vídeos dessas formações estão disponíveis na área reser-
vada do site do SMMP).

Festas de NATAL do SMMP
No dia 12 de dezembro o SMMP levou a cabo festas de Natal em todos os 
Distritos Judiciais (Coimbra, Évora, Lisboa e Porto), com organização das 
respetivas Distritais, em estreita colaboração com a Direção Nacional. É de 
salientar que pela primeira vez foi realizada festa de Natal no Distrito de Évora 
e foram retomadas as festas presenciais nos restantes Distritos (pós pandemia 

reentré que teve grande participação dos associados. O evento foi pensado 
como momento de convívio e reencontro dos colegas do Distrito de Lisboa, 
caracterizado pela sua grande dimensão e dispersão em que os momentos de 
encontro fora dos tribunais não ocorrem frequentemente.

4. Cocktail e jantar de rentrée 
No dia 24 de setembro de 2021 a Distrital do Porto do SMMP organizou um 
evento com cocktail e jantar no Restaurante Miradouro Ingnêz, no Porto, com 
o tema “Rentrée junto ao Douro”, proporcionando um momento de reencontro 
e convívio entre todos os colegas e suas famílias, depois de tanto tempo de 
afastamento físico devido à pandemia.

5. Receção aos auditores da comarca de Faro
No dia 7 de outubro e 2021, a Distrital de Évora organizou um lanche convívio 
que contou com a participação de praticamente todos/as os/as auditores/as 
de justiça e magistrados/as do Ministério Público em regime de estágio, colo-
cados na comarca de Faro, tendo ainda contado com a adesão de vários/as 
magistrados/as formadores. Decorreu nas instalações do Moto Clube de Faro, 
espaço emblemático da cidade e da comarca, no qual habitualmente são 
realizados convívios alargados entre colegas. Foi uma oportunidade relevante 
para informar sobre as funções do SMMP, formas e importância da inscrição.

6.  Receção aos estagiários do XXXV Curso e aos auditores de justiça 
do XXXVI Cursos, que estavam em formação no Distrito Judicial de 
Coimbra

No dia 14 de outubro de 2021, decorreu na sede de Coimbra do SMMP, um 
lanche e receção aos estagiários do XXXV Curso e aos auditores de justiça 
do XXXVI Curso, que estavam em formação no Distrito Judicial de Coimbra, 
que foi muito participado por auditores, estagiários, formadores e associados 
do SMMP.

7.  Jantar Comarca Lisboa Oeste – receção aos colegas novos, estagiários 
e auditores.

No dia 14 de outubro de 2021, a Distrital de Lisboa, organizou um jantar de 
receção aos novos colegas (auditores e estagiários) da comarca de Lisboa 
Oeste, bastante participado.

8. Webinar “Dos crimes contra animais de companhia”
Nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, a Distrital de Évora organizou um webi-
nar dedicado ao tema “Dos Crimes contra animais de companhia”; dinamiza-
do por colegas colocadas na comarca de Setúbal, Eunice Marcelino, Ana Rita 
de Andrade, Catarina Tomás e Patrícia Fialho, e que teve adesão massiva. Os 
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Cruzeiro ao longo do rio Tejo entre  
Algés e o Beato, conceito afterwork 
sunset party com animação DJ

��
SETEMBRO
2021
QUINTA-FEIRA
Inscrições 
até 12 . SET.

PROGRAMA
19h00 – Embarque - Estação Sul e Sueste,
Rua da Alfândega nº1, junto ao Cais
das Colunas, da Praça do Comércio
22h30 – Desembarque

OFERTA 1 vinho espumante
+ 1 bebida de serviço no bar
+ Couvert sortido de salgados

PREÇOS
20€ - Associados
10€ - Menores de 18 anos
29€ - Adultos não Associados
15€ - Menores de 18 anos
             (acompanhantes de não Associados) 

DISTRITAL DE LISBOA
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rios de Justiça, aprovado pelo Decreto-Lei n,º 343/1999, de 26 de agosto, dis-
ponível para consulta em https://www.smmp.pt/wp-content/uploads/2021/08/
Parecer-Oficiais-de-Justica.pdf. 

Em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19 a atividade internacional 
teve fortes limitações, não tendo sido realizada a conferência anual da IAP 
(Associação Internacional de Procuradores). 

Contudo, as reuniões do Conselho de Administração da MEDEL (Magistrados 
Europeus para a Democracia e Liberdade) continuaram a decorrer.

Assim aconteceu com as reuniões efetuadas nas seguintes datas:
•  10 de julho de 2021, no Palácio dos Congressos, em Florença, Itália, com 

prestação de informações sobre a atividade da Medel, apresentação dos 
relatórios nacionais da Polónia, Roménia e Moldávia e apresentação de con-
tas.

•  11 de dezembro de 2021, em Coimbra, nas instalações da Casa do Juiz, 
com prestação de informações sobre as atividades da Medel e contributo 
para o relatório da União Europeia sobre o Estado de Direito na Europa, 
apresentação de relatórios da França e da Polónia, relatório sobre a visita de 
Ingrid Heinlein´s à Turquia, declarações sobre a situação no Líbano e Mon-
tenegro e deliberação sobre as próximas eleições para a MEDEL. 

É de salientar, pela sua importância, que a MEDEL e as suas associadas 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses e Sindicato dos Magistrados do 
Ministério Público, em conjunto com a Escola de Direito da Universidade Cató-
lica Portuguesa, realizaram, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2021, uma con-
ferência internacional subordinada ao tema «Estado de Direito na Europa», 
com grande impacto mediático e participação. A conferência contou com a 
presença de conceituados oradores nacionais e internacionais, entre os quais 
o Comissário Europeu de Justiça, Didier Reynders, a Fiscal General de Espa-
nha, Dolores Delgado e a Ministra da Justiça, Francisca Van-Dunem. Entre 

codid19). Todas as festas contaram com a presença massiva dos associados.

Porto: A festa de Natal organizada pela Distrital do Porto consistiu num espe-
táculo de Circo no Coliseu do Porto. Durante a tarde, toda a Distrital o Porto 
esteve na sede, onde recebeu os associados e seus filhos, netos ou sobrinhos 
com um lanche e lhes entregou presentes de Natal.

Lisboa: A festa de Natal organizada pela Distrital de Lisboa consistiu no es-
petáculo de teatro “A pequena sereia”, da produção de La Féria, no Teatro 
Politeama, para os associados e familiares, que decorreu no Teatro Politeama, 
seguido de entrega de presentes.

Coimbra: A festa de Natal organizada pela Distrital de Coimbra consistiu num 
espetáculo de teatro (companhia Atrapalharte) e de magia (Zé mágico), para 
os associados e familiares que decorreu na cidade de Coimbra, seguido de 
entrega de presentes.

Évora: A festa de Natal organizada pela Distrital de Évora consistiu no espe-
táculo de teatro sombra de marionetas “A boa sentença do sultão”, seguido de 
um lanche, realizado em Montemor-o-Velho. Esta festa representou um marco 
nas atividades desta distrital, considerando que pretende iniciar uma nova era 
de convívio entre colegas neste período. As dificuldades inerentes à vastidão 
territorial da distrital e à dispersão de colegas foram ultrapassadas. 

Ao longo do ano 2021 e sempre que tal lhe foi solicitado, o SMMP emitiu a 
sua opinião sobre várias iniciativas legislativas em curso no Governo ou na 
Assembleia da República, exprimindo não só os pontos de vista dos membros 
da Direção, mas também dos vários colegas que, a propósito de cada assun-
to e de acordo com a sua especialidade, foram consultados. 

Pela sua relevância referimos aqui o parecer sobre o projeto legislativo Decre-
to-Lei n.º 790/XXII/21 (Gov.) que procede à revisão do Estatuto dos Funcioná-

VIII .   Pareceres
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IX.   Organizações 
Internacionais
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O SMMP continuou a apoiar ativamente o Ministério Público Solidário – Ins-
tituição Particular de Solidariedade Social e os seus esforços de ser um ins-
trumento de transformação social, que beneficie, no mesmo passo, os seus 
associados e a sociedade civil.

Por sua vez, o Ministério Público Solidário tem-se envolvido e apoiado algu-
mas das iniciativas do SMMP, designadamente como parceiro nas festas de 
Natal.

O SMMP encontra-se a rever os diversos protocolos existentes, atualizando os 
que se encontram em vigor, excluindo aqueles que foram revogados, procu-
rando renegociar alguns dos antigos e negociar novos.

Aproveita-se para voltar a divulgar a informação aos associados de todos os 
benefícios que o SMMP lhes proporciona, fruto dos protocolos e da dinâmica 
que tem empreendido na defesa dos respetivos interesses socioprofissionais. 

Os benefícios são os seguintes:
PAT R O C Í N I O  J U D I C I Á R I O
O patrocínio judiciário é concedido pela Direção do SMMP, a requerimento 
do sócio que pretenda agir para fazer valer direitos profissionais próprios ou 
defender-se em processo disciplinar ou em ação cível ou administrativa ou 
em processo crime diretamente decorrentes do exercício das funções de ma-
gistrado.

os conferencistas estiveram também João Caupers (Presidente do Tribunal 
Constitucional), Paulo Mota Pinto (ex-juiz do mesmo Tribunal), Miguel Poiares 
Maduro (ex-Advogado- Geral do TJUE, Tribunal de Justiça da União Euro-
peia), Paulo Pinto de Albuquerque (ex-juiz no TEDH, Tribunal Europeu dos 
Diretos do Homem), Paulo Rangel (Deputado Europeu), José Manuel Pureza 
(Deputado) e Paulo Dá Mesquita (juiz no Tribal de Contas), divididos por cinco 
temas-base: “Problemas estruturais da independência do Poder Judicial na 
Europa” e “A evolução da jurisprudência do TJUE/Relações Juízes Nacionais/
TJUE” (dia 9); e “A jurisprudência do TEDH sobre independência do Poder Ju-
dicial”; “As linhas de atuação futura das instituições europeias”; e “A posição 
do Ministério Público/necessidade de regras europeias sobre independência 
interna/externa”.

X.  Ministério Público 
Solidário

XI.   Benefícios, Protocolos, 
Seguros de Saúde e de 
Responsabil idade Civi l 
Profissional e Outros
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ao Estado, em virtude do exercício por parte deste do direito de regresso, por 
danos causados a terceiros decorrentes dos atos ou omissões que o Segura-
do, com culpa grave, pratique no exercício das suas  funções.

O capital seguro é de €50.000,00 por sinistro, anuidade e segurado.

Apenas não pode ser mais elevado por incapacidade financeira do SMMP 
para o suportar. 

Por esse motivo, recomendamos a subscrição da apólice facultativa, que tem 
um capital seguro de €450.000,00 por sinistro, anuidade e segurado. Quem 
o fizer, ficará com um capital seguro total de € 500.000,00 por sinistro e anui-
dade.

O valor do prémio anual, a suportar pelo associado segurado, é de €81,75;

Em 2014, o valor do prémio para essa cobertura (€ 500.000,00) foi de € 117,72, 
o que significa uma redução de €35,97 (cerca de 30%). Os associados que já 
têm esse seguro não precisam de o subscrever novamente – por ser de reno-
vação automática, mantê-lo-ão, mas o custo será apenas de €81.75.

O seguro é anual, com início em fevereiro e com renovação automática. O 
pagamento do prémio é feito integralmente por anuidade, pelo que é mais 
vantajoso para o associado aderir a este seguro facultativo apenas no início 
de cada anuidade.

Para subscrever a apólice facultativa, é necessário contactar o secretariado 
do SMMP, pelas vias habituais.

O tomador do seguro é o SMMP, pelo que só os seus associados podem ser 
segurados.

Mais informações, bem como as condições gerais e particulares, estão dis-
poníveis na área reservada do site do SMMP e em http://www.fidelidade.pt/
protoco- los/20312/rcprofissional/Pages/Home.aspx.

S E G U R O  D E  I N T E R N A M E N T O  H O S P I TA L A R
O SMMP oferece aos seus associados uma apólice de Internamento Hospita-
lar, com as seguintes características:
•  Capital de 25.000€;
•  Garantia de Subsídio Diário de 25€ em caso de internamento, com um limite 

máximo de 20 dias por anuidade e um período de espera de 10 dias;

O patrocínio judiciário consiste no pagamento do serviço de advogado con-
tratado pelo Sindicato, compreendendo a consulta jurídica e a representação 
em processos administrativos e judiciais.

O patrocínio não pode ser concedido nos seguintes casos:
•  Litígios entre magistrados do Ministério Público;
•  Reclamações ou recursos de decisões relativas a concursos, movimentos ou 

listas de antiguidade;
•  Reclamações das decisões relativas a classificações de serviço, com exce-

ção do medíocre.

O patrocínio deve ser requerido através do envio ao secretariado do SMMP, 
preferencialmente através de correio eletrónico, do formulário disponível na 
área reservada do site do   SMMP.

No ano de 2021 foram deferidos 20 pedidos de patrocínio judiciário. 

F U N D O  D E  G R E V E
O Fundo de Greve é um fundo de capital autónomo e destina-se a assegurar 
o pagamento de compensação aos associados do SMMP pela perda de ren-
dimentos advinda do legítimo exercício do direito de greve.

As receitas do Fundo de Greve não são retiradas das quotas mensais pagas 
pelos sócios do SMMP.

São beneficiários do fundo de greve sindical todos os associados do SMMP 
com as quotizações regularizadas e que tenham aderido à greve decretada 
pelo SMMP, nos termos estatutários.

Para beneficiar do pagamento provindo do fundo de greve, deve o associado 
do SMMP:
•  Aderir à greve decretada;
•  Remeter à Direção do SMMP, com receção até ao prazo de 5 dias úteis após 

o termo do período de greve, requerimento de pagamento, com cópia da 
declaração de comunicação de adesão à greve.

S E G U R O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D E  C I V I L  P R O F I S S I O N A L
Desde 4 de Fevereiro de 2015, todos os associados do SMMP passaram a 
beneficiar, gratuitamente, de um seguro de responsabilidade civil profissional, 
que garante o pagamento das indemnizações que, nos termos estabelecidos 
na legislação especial que define o regime da responsabilidade civil extracon-
tratual do Estado e demais entidades públicas, sejam devidas pelo segurado 
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ser solicitados à Fidelidade – Gabinete de Canais Corporativos e Protocolos, 
nas pessoas das/os_Drª Maria Leonor Pinto_maria.leonor.tomaz@fidelidade.pt
(telefone 213401564 - extensão 664264)
e Dr.º Luís Canarias_luis.afonso.canarias@fidelidade.pt.

Aos 70 anos, os subscritores poderão passar para um plano SMMP Sénior. 
Quaisquer outras informações (sobre coberturas, preços, etc.) podem ser ob-
tidas através dos endereços eletrónicos disponíveis a todos os associados:
•  http://www.fidelidade.pt/protocolos/20312/segurosaude/Pages/Home.as-

px#b- 115d195-c75e-4a39-933d-1179ee53142a; e,
•  http://socios.smmp.pt/?listing=seguro-de-saude-alternativa-a-adse.

A S S I S T Ê N C I A  M É D I C A  P E R M A N E N T E
Todos os associados do SMMP e seus e agregados familiares (cônjuges ou 
equiparados, ascendentes e descendentes) beneficiam também de assistên-
cia médica permanente, em todo o território nacional.

Os serviços incluídos são os seguintes: assistência telefónica de emergência 
e aconselhamento; transporte de urgência; assistência clínica domiciliária.

Nota: Estas garantias são válidas apenas em Portugal; a Empresa Prestadora da As-
sistência será a CARES (Grupo Caixa Geral de Depósitos); foi enviado a todos os as-
sociados um cartão idêntico a este. Tal cartão serve apenas para recordar o número 
de telefone, não sendo necessário a sua apresentação para que possa beneficiar da 
assistência: basta telefonar para o 21 440 50 13 e invocar a qualidade de associado do 
Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.

Um dos principais objetivos do SMMP consiste em fomentar o aperfeiçoamen-
to técnico e cultural dos seus associados, pelo que o Sindicato tem estabe-
lecido vários protocolos que permitem, por um lado, a formação técnica dos 
seus associados, como redução de propinas em cursos pós-universitários, 
mestrados e doutoramentos e, por outro lado, a aquisição de livros em condi-
ções vantajosas.

P R O T O C O L O S  e  O U T R O S
O SMMP celebrou ainda vários outros protocolos, nas mais diversas áreas, 
incluindo, transportes; turismo; lazer e restauração; saúde e bem-estar; ensino 
e tempos livres; ramo automóvel (venda de pneus, travões, amortecedores; 
prestação de serviços de reparação); equipamentos de segurança; serviços 
de estética.

Todos os protocolos, condições de adesão e descontos aplicáveis podem ser 
consultados e estão disponíveis na área reservada do site do SMMP.

•  Cobertura de 2ª Opinião (Best Doctors) para diagnóstico e tratamento de 
problemas graves;

•  A comparticipação é de 90% e efetuada por reembolso sobre o remanescen-
te   de uma prévia comparticipação da ADSE;

•  Inexistência de períodos de carências.

Só não beneficiam deste seguro os associados que dele expressamente pres-
cindiram.

A partir de 1 de junho de 2013, este seguro foi alargado aos cônjuges (ou 
equiparados) dos associados e seus filhos dependentes até aos 25 anos, des-
de que tal tenha sido comunicado ao secretariado do SMMP.

S E G U R O  D E  S A Ú D E  – 
P L A N O S  C O M P L E M E N TA R E S  À  M U LT I C A R E
Em complemento ao seguro de internamento hospitalar, a Multicare oferece 
aos associados do SMMP a possibilidade de subscreverem, para si e seus 
agregados familiares, um seguro de saúde completo em condições mais fa-
voráveis que as do mercado.

Quaisquer outras informações (sobre coberturas, preços, etc.) podem ser 
obtidas através do enderenço eletrónico disponível a todos os associados: 
https://www.fidelidade.pt/protocolos/20312/Protocolo/Pages/Home.aspx

S E G U R O  D E  S A Ú D E  –  P L A N O  A LT E R N AT I V O  À  A D S E
Este novo seguro, concebido especialmente para os associados do SMMP e 
da  ASJP, pretende ser uma alternativa à ADSE. Ou seja, destina-se a todos os 
associados, seus cônjuges (ou equiparados) e filhos que pretendam abando-
nar a ADSE (os descontos para a ADSE são 3,5% do salário bruto).

O nosso objetivo foi e é o de proporcionar aos associados a possibilidade de 
reduzirem custos com a proteção da saúde. Em alguns casos, a redução será 
significativa.

A decisão de mudar será de cada um, que deverá ponderar as suas circuns-
tâncias pessoais (v.g., idade, estado de saúde, número de membros do agre-
gado familiar, etc.) e analisar com cuidado e profundidade as vantagens e 
desvantagens da mudança.

Alerta-se para o facto de a saída da ADSE ter carácter definitivo.

Quaisquer esclarecimentos adicionais (nomeadamente simulações) deverão 
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os associados que se reformam ou jubilam permanecem no SMMP.

O SMMP era proprietário de uma fração autónoma sita na Rua Tomás Ribeiro, 
nº 89, 3º, em Lisboa, onde se encontrava instalada a sua sede, que foi vendida 
em condições muito vantajosas, após uma longa negociação que abrangeu 
todos os restantes condóminos do prédio em causa, pelo valor de 854.181,00 
euros  (todo o processo que levou a essa venda está explicado no relatório 
do ano de 2020 e representou uma mais valia no valor de 498.541,00 euros 
relativamente ao valor de aquisição), após autorização obtida na Assembleia 
Geral realizada em Coimbra (supra referida).

Após aturada pesquisa e visita aos imóveis disponíveis no mercado na cidade 
de Lisboa, com valores de compra comportáveis pelo SMMP, foi selecionada 
uma fração de um imóvel situado na Avenida Marquês de Tomar, com o n.º 
35, 1.º direito, por reunir as condições necessárias para aí ser instalada a 
futura sede do SMMP e, ao mesmo tempo, representar um bom negócio (um 
bom negócio olhando, além do mais, para os preços habituais para imóveis 
semelhantes, com aquela localização e área total). 

Essa fração veio a ser adquirida pelo valor de 950.000,00 euros (IVA incluído).
Após a aquisição e realizadas reuniões com o condomínio do imóvel adquiri-
do, foi contratada a empresa Sigmabuild, que se encontra a finalizar as obras 
de adaptação do espaço para futura sede. Prevê-se a conclusão dessas 
obras, iniciadas em outubro de 2021, em março/abril de 2022.

Por ora, o SMMP ainda ocupa instalações provisórias situadas na Avenida 
António Augusto de Aguiar n.º 148, 8.º andar, 1050-021 Lisboa, assegurando 
o funcionamento contínuo dos serviços de secretariado.  

Mais informações sobre estes benefícios seguros estão disponíveis na área 
de sócios da página do SMMP na internet.

Decorre um processo de revisão dos protocolos em vigor e celebração de 
novos protocolos.

Como exemplos de alguns protocolos atualmente em vigor podemos referir os 
seguintes na área da saúde e bem-estar: 
•  protocolo com a Associação Sindical de Juízes Portugueses e a sua IPSS a 

Casa do Juiz, sediada em Coimbra;
•  protocolo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais no âmbito da assistên-

cia médica;
•  protocolos com as instituições “Mais Família” e “Betterlofe”, no âmbito da 

prestação de apoio domiciliário;
•  protocolo com o instituto ótico na área da oftalmologia;
•  protocolo com a Clínica Dentária Santa Joana, situada em Lisboa;
•  protocolos com a Clínica da Sé, Hospital da Luz e Hospital Particular, todas 

nidades clínicas existentes na Madeira, mais concretamente no Funchal, na 
área da assistência médica.

No domínio da formação podemos salientar os protocolos existentes com as 
Faculdades de Direito das Universidades de Lisboa e Coimbra e com o Centro 
de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

Por fim, na área dos transportes, foi celebrado protocolo com a CP – Com-
boios de Portugal, que pode ser consultado em https://mkt.smmp.pt/recursos/
b19b832b7f2886d83a314a0b18bdef7c/Image/Protocolo-CP-e-SMMP.pdf. 

Apesar da irregularidade de início de cursos para novos magistrados do Mi-
nistério Público, o número de associados continua a crescer. No ano de 2021 
inscreveram-se no SMMP 94 (noventa e quatro) novos magistrados do Minis-
tério Público.

Contrariamente ao que sucedia até há alguns anos, atualmente quase todos 

XII .   Novos 
Sócios

XII I .   Instalações
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Esta é a prestação de contas sobre as atividades desenvolvidas pela Direção 
do SMMP no ano de 2021.

Nunca recusámos disponibilidade e dedicação, cientes da importância que o 
SMMP tem para os seus associados, para o Ministério Público e para o nosso 
sistema de Justiça. A essa disponibilidade acrescem responsabilidades fun-
cionais.

Procurámos dignificar os seus magistrados, defendendo intransigentemente 
a independência do Ministério Público, os valores democráticos que o de-
vem inspirar, a sua vocação social e a suas insubstituíveis atribuições para 
a efetiva garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, para a defesa do 
interesse público, valorizando a formação, o mérito e a qualidade dos seus 
magistrados, defendendo uma carreira digna, com progressão e realização 
profissionais, defendendo um estatuto socioprofissional ajustado à exigente 
complexidade das suas funções, com a exclusividade, responsabilidade e o 
empenho que lhes são exigidos e que os nossos magistrados não enjeitam, 
mas que merecem igualmente ser reconhecidos e defendidos.

Continuaremos a atuar com a convicção de que a grandeza e importância do 
SMMP serão tanto maiores quanto maior for o seu compromisso com estes va-
lores; quanto maior for a defesa dos interesses coletivos dos seus associados 
e, com ela, a defesa da cidadania democrática num Estado de Direito como 
via para a consolidação de uma democracia resistente.

Lisboa, 2 de março de 2022

XIV.  Considerações 
Finais A Direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público

 Adão Carvalho - P r e s i d e n t e

 Paulo Lona -  S e c r e t á r i o - G e r a l

 Paulo Castro -  Te s o u r e i r o

 Leonor  Cardiga -  Vo g a l

 Frederico Ferreira -  Vo g a l

 Susana Moura -  P r e s i d e n t e  d a  D i s t r i t a l  d e  C o i m b r a

 Rute Almeida -  P r e s i d e n t e  d a  D i s t r i t a l  d e  É v o r a

 Susana Cota -  P r e s i d e n t e  d a  D i s t r i t a l  d e  L i s b o a

 Susana Saavedra -  P r e s i d e n t e  d a  D i s t r i t a l  d o  P o r t o
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