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Caros Colegas e Amigos, 

As mais cordiais saudações sindicais a todos os associados do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público. 

Afirmar o Ministério Público como magistratura autónoma, forte e determinada, 
num momento de particular exigência e rigor, em que se determinará o nosso 
futuro coletivo, é a matriz desta candidatura. 

Para o sucesso desta causa, que é de todos, é fundamental um Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público forte, independente de qualquer vinculação 
externa ou interna, que verdadeiramente represente e lute pelo interesse de todos 
e não apenas de alguns, de dentro e de fora, seja por conveniência demagógica, 
tacticismo interno ou oportunismo político. 

A Lista A é uma lista composta por colegas com experiência de luta sindical e por 
muitos colegas jovens, com provas dadas no seu empenho na defesa deste ideal. 

Somos independentes de quaisquer ligações, interesses internos ou externos ou 
de influências políticas e partidárias, na esteira do passado recente do SMMP.  

Não vacilaremos face a condições adversas e estamos dispostos a colocar-nos ao 
serviço dos colegas e defender os seus interesses coletivos: é este o nosso 
compromisso renovado. 

Assim, apelamos à participação de todos nas eleições de 21 de Março de 2015. 
 

VOTA A! 
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Síntese Programática 

Reforço do estatuto sócio-profissional dos Magistrados 

1. De forma clara e inequívoca, e mesmo não concordando com todas as soluções ali propostas, 
a candidatura da Lista A afirma que a aprovação da proposta de novo Estatuto do Ministério 
Público se traduzirá na mais importante oportunidade de dignificação da carreira dos 
magistrados do Ministério Público em muitas décadas. 

Trata-se de uma proposta que, para além do reforço directo da condição sócio-económica de 
todos os Magistrados, abre ainda novas perspectivas de evolução na carreira, principalmente 
para os Magistrados mais novos, designadamente: 

 A actualização do índice 100. 

 A consagração de mais um escalão para os procuradores-adjuntos e outro para os 
Procuradores da República com mais de 5 anos de antiguidade na categoria 

 A carreira plana, que permitirá aos Procuradores-Adjuntos serem promovidos a 
Procuradores da República desde que tenham uma determinada antiguidade e nota de 
mérito (10 anos de antiguidade e nota de Muito Bom ou 14 anos e nota de Bom com 
Distinção), sem que tenham necessidade de concorrer para outro lugar diferente daquele 
em que actualmente se encontram. 

 O pagamento de acumulações de serviço. 

 A substituição do subsídio de compensação por um subsídio de exclusividade e 
disponibilidade. 

 A consagração legislativa do índice 175 para os colegas que exercem funções nos 
DIAPs.  

 O fim do congelamento das progressões remuneratórias. 

2. Sustentamos no entanto que se opte por uma solução ajustada à área administrativa, com 
hierarquia própria, de âmbito nacional e directamente dependente do Procurador-Geral da 
República. 

Reforço da autonomia externa e interna do Ministério Público 

1. Teremos uma intervenção independente e apartidária na defesa dos nossos pontos de vista, 
tendo unicamente em vista a defesa dos nossos associados e do Ministério Público. 
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 2. Defenderemos que a indicação dos candidatos a PGR passe a ser efectuada por entidade 
diferente do Governo, pois entendemos que o sistema actual pode potenciar uma gestão política 
da actividade do Ministério Público. 

3. Defenderemos que o Estatuto do Ministério Público passe a ter um valor de Lei reforçada e 
que só possa ser alterado por uma maioria parlamentar qualificada, uma vez que a estabilidade 
dos estatutos das Magistraturas é uma das garantias da autonomia do Ministério Público e 
independência do Poder Judicial. 

4. Defenderemos que nos movimentos os magistrados do Ministério Público continuem a ser 
colocados em lugares específicos e não genericamente nas comarcas, pois entendemos que 
esta é a melhor forma de preservar a especialização e a autonomia dos magistrados. 

5. Sustentamos que a mobilidade de magistrados dentro das comarcas só poderá ser efectuada 
mediante autorização do CSMP, como sucede actualmente, e não unicamente por uma 
intervenção isolada dos coordenadores das comarcas.  

6. Defenderemos todos os magistrados do Ministério Público de actuações hierárquicas 
abusivas e legais. 

Relações com a Procuradoria-Geral da República  

e com o Conselho Superior do Ministério Público 

1. Aprofundaremos o relacionamento com a Procuradoria-Geral da República e com os 
membros do Conselho Superior do Ministério Público, uma vez que as decisões destes órgãos 
têm repercussões muito significativas na vida dos nossos associados. 

2. Pugnaremos por um sistema de inspecções atempado, mais justo e objectivo, em que os 
critérios para a atribuição de notações sejam mais detalhados e objectivos, de modo a se 
evitarem injustiças avaliativas relativas. 

3. Exigiremos que o quadro de inspectores seja aumentado e a que a produtividade e qualidade 
dos relatórios seja efectivamente monitorizada, de modo a evitar que alguns colegas deixem de 
ser promovidos em virtude de atrasos na realização ou entrega de relatórios de inspecção. 

4. Defenderemos, intransigentemente, que face à escassez gritante de magistrados do 
Ministério Público (cujo défice se prevê brevemente poder atingir as duas centenas), a abertura 
de um curso especial que se destine a formar 100 magistrados do Ministério Público, com início 
no próximo ano.    

5. Defenderemos uma limitação das comissões de serviço externas, por forma a mobilizar mais 
recursos para o trabalho nos Tribunais e departamentos do Ministério Público, na sequência do 
que defende o novo Regulamento de Comissões de Serviço. 
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Formação 

1. Pugnaremos pela sensibilização do CEJ para aumentar o número de vagas nas formações 
contínuas, em especial quando as mesmas possam ser assistidas à distância. 

2. Desenvolveremos acções de formação em todo o País, dinamizadas pelas respectivas 
direcções distritais, numa lógica de proximidade. 

3. Propomo-nos realizar jornadas de Direito Penal e Processual Penal, de Direito Administrativo, 
de Família e Menores, de Direito de Trabalho, de Direito Civil e de Investigação Criminal, em 
colaboração com outras entidades. 

4. Apoiaremos a publicação de livros com temáticas que interessem especialmente ao Ministério 
Público, com especial preferência para aqueles que sejam elaborados por Magistrados do 
Ministério Público. 

Departamento de comunicação e informática 

1. Propomo-nos criar o departamento de comunicação e informática por forma a proceder a 
estudos sobre os sistemas informáticos utilizados pelo Ministério da Justiça e propor soluções 
tecnológicas inovadoras, para facilitar a tramitação processual e proporcionar uma melhor 
articulação entre o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal.  

2. Este departamento será integrado por profissionais que já trabalham com o sindicato, bem 
como por colegas com especiais conhecimentos ou experiência na área informática, recorrendo-
se ainda à colaboração pontual de reconhecidos consultores informáticos. 

3. Na área da comunicação, este departamento permitirá uma melhor articulação com a 
comunicação social e a definição de estratégias de comunicação, bem como aperfeiçoar a 
comunicação interna. 

Departamento de formação, estudos e pareceres 

1. Criaremos grupos de trabalho especializados, para a realização de pareceres sobre diplomas 
legislativos e trabalhos de fundo que servirão de base a propostas de nova legislação 
impulsionadas pelo sindicato, para além de participarem na concepção e organização de acções 
formativas na sua respectiva área de actuação. 

2. Os grupos de trabalho serão integrados por colegas de reconhecido valor em cada uma das 
áreas, o que se revelará uma forma importante de dinamizar e envolver os sócios na vida 
sindical. 
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Vida Sindical 

1. Criaremos a figura do Provedor do Associado, que tratará de forma individualizada todos os 
assuntos dos sócios e fará a ligação com a direcção e entidades externas na sua resolução. 

2. Porque acreditamos que não existe nenhum outro meio de comunicação capaz de substituir o 
contacto directo com os colegas, que permite perceber os seus anseios, problemas e 
preocupações, a direcção terá contactos regulares com os colegas que se encontram nas 
comarcas, deslocando-se às mesmas com frequência. 

3. Porque as Assembleias de Delegados Sindicais são o órgão consultivo da direcção, serão 
sempre designadas, para além das previstas estatutariamente, quando estiverem em causa 
assuntos essenciais na vida do sindicato e do Ministério Público.  

4. Faremos uma ampla divulgação dos benefícios de se ser associado do SMMP, com vista a 
um aumento do número de sócios. 

5. Comprometemo-nos a manter os benefícios sociais que se encontram neste momento em 
vigor (muito aumentados no mandato da actual direcção com a extensão dos benefícios do 
seguro de saúde ao agregado do sócio e a oferta do seguro de responsabilidade civil 
profissional), e, em razão das disponibilidades orçamentais, veremos a possibilidade de serem 
melhorados. 

Relações internacionais 

1. Participaremos nas actividades e aprofundaremos a ligação do SMMP às associações 
internacionais em que se encontra inserido: a MEDEL, a IAP e a UAPEL. 

2. Recolheremos informação sobre o trabalho e a realidade de muitos ordenamentos jurídicos 
estrangeiros e desenvolveremos contactos, de modo a trazermos a Portugal reputados oradores 
que enriqueçam as nossas conferências e Congressos. 

Cultura e tempos livres 

1. Continuaremos a realizar em todos os distritos judiciais festas de Natal. 

2. Dinamizaremos a participação dos associados em concertos e espectáculos, com a oferta de 
condições preferenciais e utilizaremos as instalações de Lisboa e do Porto para a realização de 
actividades culturais, debates e tertúlias 

3. Estabeleceremos protocolos com diversas entidades na área da cultura e desporto, por forma 
a proporcionar um acesso mais fácil aos sócios a estas áreas.   
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Síntese do Manifesto 

Pretendemos consolidar o desígnio, claramente assumido de há uns anos a esta parte, de 
construir um SMMP livre, independente e democrático.  

Consideramos que um sindicato de Magistrados tem que ser tão independente e livre quanto o 
têm que ser, por natureza e imposição estatutária, os Magistrados seus associados. 

Comenta-se – uns fazem-no em jeito de afirmação, outros ainda na interrogativa – que «a 

Justiça está a mudar». Nós queremos que mude! Que se credibilize face ao cidadão e à 
sociedade, aos trabalhadores e às empresas, aos contribuintes, interna e externamente. 
Queremos ser actores dessa mudança! 

Temos noção da intervenção que o SMMP tem vindo a ter nessa evolução e quanto a sua acção 
é decisiva para que ela se consolide no futuro. 

Em muitas ocasiões, o SMMP tornou-se incómodo para o poder político e para a Procuradoria-
Geral da República, por defender intransigentemente a autonomia do Ministério Público e dos 
seus Magistrados. 

Reforçar cada vez mais a autonomia do Ministério Público face ao poder político tem que ser um 
objectivo permanente, uma tarefa sempre inacabada. 

Com base em tais princípios, pretendemos iniciar o debate e discussão sobre a forma de 
designação do Procurador-Geral da República, respeitando uma matriz democrática de 
legitimação que permita garantir a sua autonomia face a qualquer poder, vector essencial na 
defesa intransigente da autonomia externa do Ministério Público, que visa impedir a 
subordinação do Ministério Público ao poder político. 

Defenderemos igualmente que o Estatuto do Ministério Público passe a ter um valor de Lei 
reforçada e que só possa ser alterado por uma maioria parlamentar qualificada, pois que a 
estabilidade dos estatutos das Magistraturas é uma das mais importantes garantias da 
autonomia do Ministério Público e da independência do Poder Judicial. 

Os Magistrados do Ministério Público não podem estar sempre na iminência de ver o seu 
estatuto alterado em virtude da sua actuação em cumprimento da Constituição e da Lei 
incomodar actores políticos ou interesses privativos num determinado momento histórico.  

O ADN deste projecto, como das duas direcções antecedentes, é a defesa efectiva da 
autonomia do Ministério Público quer interna quer externamente, sendo que muitos dos 
candidatos que integram esta lista têm provas dadas nesta luta fundamental. 
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Desde logo, quando o anterior Governo e o anterior Procurador-Geral da República atacaram 
ferozmente os Magistrados do Ministério Público, estiveram na linha da frente do combate que 
foi travado em defesa dos colegas e pela autonomia do Ministério Público.  

Nem as ameaças de processos disciplinares ou os múltiplos ataques na comunicação social os 
impediram de defender aquilo em que acreditavam e acreditam, ou seja, só é possível a 
realização da Justiça se os Magistrados puderem decidir em consciência, livres de quaisquer 
pressões externas ou internas.  

Neste momento encontra-se em fase de aprovação pelo executivo o projecto de revisão do 
Estatuto do Ministério Público, que assenta em grande parte num documento elaborado pela 
actual Direcção do SMMP. 

Honrando o compromisso histórico resultante da ampla discussão ao nível dos princípios e da 
estrutura orgânica do Ministério Público debatidos e aprovados em inúmeros Congressos, 
Assembleias-Gerais e Assembleias de Delegados Sindicais, foi condensada pela actual direcção 
do SMMP uma proposta que, perante o vazio existente, serviu de base de trabalho e permitiu 
estabelecer o actual projecto de alteração do Estatuto do Ministério Público. 

Reconhecemos que algumas das soluções que vieram a resultar da discussão no grupo de 
trabalho não são as ideais, mas globalmente a proposta saída do grupo de trabalho consagra 
um novo Estatuto que constituiu uma melhoria muito significativa em relação ao actual. 

A aprovação do novo Estatuto do Ministério Público nesta legislatura é assim essencial ao bom 
funcionamento da nossa Magistratura, pois é a única forma de assegurar uma organização 
coerente com a nova orgânica judiciária, ao mesmo tempo que se traduz na abertura de novas 
perspectivas às carreiras dos Magistrados, sendo assim fundamental pugnar pela rápida 
aprovação das soluções propostas pelo grupo de trabalho, para o que importa manter os 
contactos com o Ministério da Justiça e grupos parlamentares para os sensibilizar para a 
importância da aprovação célere do diploma, compromisso que desde já assumimos 
integralmente. 

Para além de nos empenharmos activamente na discussão do EMP, continuaremos o bom 
trabalho que a actual direcção tem efectuado relativamente ao projecto estruturante de 
integração da PJ no Ministério Público, pois tal é essencial para assegurar a autonomia da 
investigação criminal, libertando-a da influência do poder politico. 

No entanto, não olvidamos que o novo Estatuto do Ministério Público não resolverá todos os 
problemas, o que nos convoca para a luta intransigente pela sua resolução. 

Desde logo, é gritante a falta de Magistrados nos quadros do Ministério Público, facto 
reconhecido por quase todos e que não se pode resolver com mobilidades irrestritas e 
acumulações desproporcionadas. É que, mesmo sem contar com os lugares ainda ocupados 
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por substitutos de procurador-adjunto, são necessários cerca de 140 Magistrados do MP para 
adequar os quadros à nova realidade judiciária. 

É assim imperioso que seja aprovado um curso especial que permita reforçar os quadros do 
Ministério Público, de modo a poder ser efectuado um trabalho que dignifique a Justiça, o que 
nos comprometemos a tudo fazer para que se concretize. 

A acrescer a tudo isto, verifica-se que, ao invés da aprendizagem que deveria ter sido feita, a 
organização e distribuição de serviço na generalidade das novas comarcas não teve em 
consideração os recursos humanos existentes e a realidade geográfica e social das mesmas, o 
que se tem traduzido num avolumar das pendências e em constrições no acesso ao direito 
injustificadas. 

Assumimos assim o compromisso de instar o CSMP a estabelecer o regulamento-quadro das 
comarcas, antes do início da preparação do próximo movimento, a fim de permitir solucionar 
algumas destas questões, bem como assumimos o compromisso de, em espírito de 
colaboração, concluir o trabalho de levantamento e avaliação da situação actual das novas 
comarcas, para permitir aos coordenadores o efectivo exercício das suas competências 
funcionais. 

Finalmente, lutaremos com todo o vigor para que termine a degradante situação de muitos 
colegas forçados a trabalhar em instalações sem condições e até mesmo em contentores, sem 
qualquer dignidade para os próprios e para os cidadãos que à Justiça recorrem. 

Para alcançar estes objectivos, no entanto, não basta uma Direcção empenhada e actuante, 
como nos propomos e sabemos ser capazes de ser: todos e cada um de vós serão 
imprescindíveis nesta luta. 

Devemos ser exigentes com todos. Com o poder politico, com a Procuradora-geral da 
República, com o Conselho Superior do Ministério Público. Sobretudo, antes de mais, com cada 
um de nós, se formos dignos da vossa confiança, como esperamos. 

Neste momento histórico, a escolha da Direcção do SMMP tem uma influência decisiva no rumo 
do Ministério Público. 

Estão em causa modelos de intervenção do SMMP completamente diferentes e, nalgumas 
opções, provavelmente pouco perceptíveis para os mais desatentos, profundamente 
antagónicos. 

O vosso voto será tudo menos inócuo. Vai ter uma importância decisiva para o futuro do SMMP, 
da Magistratura do MP e de cada um dos seus Magistrados. Não o desvalorizeis!  

VOTA A!
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Cargo NOME CATEGORIA PROFISSIONAL Local de Trabalho 

A
ss

em
b

le
ia

-G
er

al
 Presidente João Eduardo R. C. Palma Procurador da República Instância Central Cível - Lisboa 

1º. SECRETÁRIO Carlos José N. Teixeira Procurador da República DIAP Gondomar 

2.º SECRETÁRIO Anabela Augusto Sá Montez Procuradora da República DIAP Lisboa 

SUPLENTE Carlos Jorge V. Jesus Ribeiro Procurador da República Coordenador Área Cível – Comarca de Lisboa  

SUPLENTE Maria Manuela F. Pereira Procuradora da República Instância Central Criminal - Lisboa 

SUPLENTE Vítor Manuel D. Pereira Pinto Procurador da República  Instância Central Criminal de Lisboa 

  

D
ir

ec
çã

o
 N

ac
io

n
al

 

PRESIDENTE António Manuel F. Ventinhas Procurador da República Instância Central Execução - Silves  

SECRETÁRIO-GERAL Carlos Filipe Preces Ferreira Procurador da República Instância Central Comércio - Coimbra 

TESOUREIRO José Paulo R. Albuquerque Procurador da República  Centro de Estudos Judiciários 

VOGAL Carlos Miguel Caiado Pinho  Procurador-Adjunto  DIAP Aveiro 

VOGAL João Paulo Bota S. Fernandes Procurador-Adjunto Instância Local Cível/Criminal/DIAP - Faro 

PRES. DISTRITAL COIMBRA Paulo José Figueiredo Lona Procurador da República  Instância Central Execução - Coimbra 

PRESI. DISTRITAL ÉVORA  Maria João Reimão Teixeira Procuradora-Adjunta DIAP Setúbal 

PRES. DISTRITAL LISBOA Maria Rita Torres Carmona Procuradora-Adjunta DIAP Cascais 

PRES. DISTRITAL ORTO Rita Alexandra B. Mota Sousa Procuradora-Adjunta DIAP Porto  

SUPLENTES 

1 Amaro António Ferreira Neves Procurador-Geral Adjunto Tribunal da Relação do Porto 

2 Viriato Gonçalves Reis Procurador da República Centro de Estudos Judiciários 

3 Olga Maria Minhós Barata Procuradora da República  DCIAP 

4 Luís Alberto F. Almeida Lança Procurador-Geral Adjunto Tribunal da Relação de Évora 

5 Maria Manuela Silva Soares Procuradora da República Tribunal Marítimo de Lisboa 

6 Manuel Cardoso Joaquim  Procurador da República  
Tribunal Administrativo e Fiscal Castelo 
Branco 

7 Paulo Jorge Martins Ribeiro Procurador-Adjunto Instância Local Criminal/PIC - Lisboa 

8 José Luís Neto Leão Procurador-Adjunto Instância Local Criminal – Ponta Delgada 

9 Adão Paulo M- Conceição Carvalho Procurador da República DIAP Guimarães 

10 Cristina Maria Santos Procuradora da República DIAP Águeda 

11 Paula Cristina Silva Nunes Moura Procuradora-Adjunta DIAP Lisboa 

12 Maria Alexandra Alves Pereira Procuradora da República Instância Central Criminal - Aveiro 

13 Daniela Santos d'Évora Procuradora-Adjunta DIAP Lisboa 

14 Ana Cristina Lopes Pereira Procuradora-Adjunta Instância Local Criminal - Lisboa 

15 Paulo Jorge S. Mendes Castro Procurador da República Instância Central Família e Menores – S. M. 
Feira 

 

C
o

im
b

ra
 

Presidente Paulo José Figueiredo Lona Procurador da República  Instância Central Execução - Coimbra 

VOGAL Carlos Manuel Jesus Guerra Procurador da República Instância Central Criminal - Viseu 

VOGAL Dália Anunciação Moreira Mouta Procurador-Adjunta DIAP Coimbra 

VOGAL Miguel José A. F. Rodrigues Procurador-Adjunto DIAP Leiria 

VOGAL Ana Margarida Severino Calado Procuradora-Adjunta Instância Local Cív/Crimi/DIAP-Castelo Branco 

VOGAL António Filipe A. Andrade Porto Procurador-Adjunto Instância Local Cível/Criminal/DIAP - Pombal 

VOGAL André Namora Melo Teixeira Procurador-Adjunto Instância Local Cível/Criminal-Montemor-o-
Velho 

  

É
vo

ra
 Presidente Maria João Reimão Teixeira Procuradora-Adjunta DIAP Setúbal 

VOGAL Aurora Rosa Salvador Rodrigues  Procuradora da República  DIAP Évora  

VOGAL Artur Matias Pires Procurador da República TEP de Évora 
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Cargo NOME CATEGORIA PROFISSIONAL Local de Trabalho 
VOGAL Olga Maria Sousa Caleira Coelho Procuradora da República DIAP Portimão 

VOGAL Dulce Maria Marta Pereira Costa Procuradora-Adjunta Instância Local Criminal - Setúbal 

VOGAL Eduardo Manuel Vicente Sá Couto Procurador-Adjunto 
Instância Local Cível/Criminal/DIAP - 
Santarém 

VOGAL Valter dos Santos Batista Procurador-Adjunto Instância Local Cível/Criminal/DIAP - 
Santarém 

  

L
is

b
o

a 

Presidente Maria Rita G. C. Torres Carmona Procuradora-Adjunta DIAP Cascais 

VOGAL Ana Rita Granado Oliveira Procuradora-Adjunta DIAP Sintra 

VOGAL Tito Alexandre H. S. Nascimento Procurador-Adjunto Instância Local Criminal - Lisboa 

VOGAL David Alexandrino Paulo A. Aguilar Procurador-Adjunto DIAP Loures 

VOGAL Valéria Isabel Oliveira Portela Procuradora-Adjunta DIAP Oeiras 

VOGAL Ana Elisa Rodrigues Santos Procuradora-Adjunta Instância Local Cível/Criminal/DIAP - Almada 

VOGAL Ana Isabel M. Fernandes da Silva Procuradora-Adjunta DIAP Lisboa 
 

P
o

rt
o

 

Presidente Rita Alexandra B. Mota Sousa Procuradora-Adjunta DIAP Porto  

VOGAL Judite Carranca Feio Babo Procuradora da República DIAP Vila Nova de Gaia 

VOGAL Carla Alexandra Jesus Almeida Procuradora-Adjunta DIAP Porto  

VOGAL Susana Maria Dias Ferreira Moura Procuradora-Adjunta Instância Local Criminal - Maia 

VOGAL Susana Maria Melin Saavedra Procuradora da República DIAP Santa Maria da Feira 

VOGAL Joana Miguel Matos A. Valente Procuradora-Adjunta DIAP Aveiro 

VOGAL Maria Joana Pádua Marques Costa Procuradora-Adjunta DIAP Braga 
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PRESIDENTE Joaquim Baltazar Pinto Procurador-Geral Adjunto Supremo Tribunal Administrativo 

VOGAL Pedro Manuel Branquinho Dias Procurador da República Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra 

VOGAL Manuel Fernando Gonçalves Procurador da República DIAP Lisboa – Coordenador 1ª e 11ª Secções 

SUPLENTE Jorge Manuel Vaz Monteiro Dias 
Duarte Procurador da República  

Instância Central Família e Menores – V. N. 
Gaia 

SUPLENTE Manuel Costa Ribeiro Procurador da República Instância Central Família e Menores – Sintra 

SUPLENTE Manuel Rodrigues Taxa Procurador da República 
Instância Central Família e Menores – C. da 
Rainha 

MANDATÁRIOS 

  

Nacional Rui Miguel Pereira Cardoso Procurador da República DIAP Sintra 

Distrito Judicial Évora Amílcar Augusto Martins Procurador da República Instância Central Família e Menores - Faro 

Distrito Judicial 
Coimbra 

Maria José Valente Melo Bandeira Procuradora-Geral Adjunta Procuradora-Coordenadora das Comarcas de 
Coimbra e Aveiro 

Distrito Judicial Lisboa Manuel Frederico Pacheco Ferreira Procurador da República Jubilado 

Distrito Judicial Porto Luís António Sottomayor Felgueiras Procurador da República Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 

VOTA A! 


