
CANDIDATOS 

CARGO NOME 
SÓCIO 

N.º 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
LOCAL DE TRABALHO 
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A
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PRESIDENTE Maria Cília Pereira R. S. Alves Diniz 240 
Procuradora-Geral 
Adjunta Coimbra ‐ PGD / Coimbra PGD - Jubilada 

1.º SECRETÁRIO José António Góis Nunes 423 
Procurador da 
República 

Comarca Lisboa/ Lisboa/ Criminal 

2.º SECRETÁRIO Helena Maria Lima Cluny Rodrigues 522 
Procuradora da 
República Sintra ‐ TAF / Sintra ‐ TAF 

SUPLENTE Francisco Moreira Maia Neto 203 
Procurador-Geral 
Adjunto 

Inspector Porto 

SUPLENTE João Pires Cardoso Alves  868 
Procurador da 
República 

Comarca Lisboa/ Almada/ Cível   

 

D
IR

EC
Ç

Ã
O

 N
A

C
IO

N
A

L 

PRESIDENTE Júlio Francisco Teixeira Pina Martins 373 
Procurador-Geral 
Adjunto 

Comarca Setúbal/ Setúbal/ Coordenador da 
Comarca 

SECRETÁRIO-GERAL Teresa Jesus Oliveira Almeida 495 
Procuradora da 
República 

Comarca Évora/ Évora – Coordenadora de Évora 

TESOUREIRO José Carlos Barreiros Freire 909 
Procurador da 
República 

Comarca Lisboa/ Barreiro/ Cível 

VOGAL Andrea Cristina Silvestre Marques 1237 Procuradora-Adjunta Comarca Lisboa/ Lisboa/ DIAP 

VOGAL Carlos Rodrigo P. Fraga Figueiredo 957 
Procurador da 
República 

Comarca Lisboa/ Barreiro/ Cível 

PRESIDENTE DISTRITAL DE 

COIMBRA 
Júlio Miguel Soares Barbosa Silva 1454 Procurador-Adjunto Comarca Coimbra/ Lousã/ Cível, Crim, DIAP 

PRESIDENTE DISTRITAL DE 

ÉVORA 
Lídia Isabel Aiala Serôdio Pereira 826 

Procuradora da 
República Loulé TAF ‐ Loulé TAF 

PRESIDENTE DISTRITAL DE 

LISBOA 
Marta Patrícia C. Viegas Castilho Santos 1026 Procuradora-Adjunta Comarca Lisboa Oeste/ Oeiras/ Criminal – DCIAP 

PRESIDENTE DISTRITAL DE 

PORTO 
José Norberto Ferreira Martins 1378 

Procurador da 
República 

Comarca Porto/ Porto/ Criminal 

SUPLENTES     

1 José Pedro Fernandes Oliv. Baranita 445 
Procurador da 
República 

Inspector do Ministério Público 

2 
Maria José Guimarães Pereira Eleutério 
Silva 

559 
Procuradora da 
República 

Comarca Porto Este/Penafiel/Coordenadora 
Comarca    

3 Carlos Alberto Casimiro Nunes 1038 
Procurador da 
República 

Comarca Setúbal/ Setúbal/ Cível – DCIAP 

4 Maria Antonieta C. Serrano R. Borges 566 
Procuradora da 
República 

Comarca Lisboa/ Lisboa/ DIAP   

5 António Fernando Jacinto Francisco 770 
Procurador da 
República Lisboa ‐ TAC/ Lisboa ‐ TAC 

6 Anabela Rodrigues Nunes Conceição 757 
Procuradora da 
República 

Comarca Lisboa Oeste/ Sintra/ Cível 

7 
Laura Alexandra M. Pessanha Montenegro 
Seixas 

1397 Procuradora-Adjunta Comarca Açores/ Ponta Delgada/ DIAP 

8 
Teresa Augusta Faria Osório da Silva de 
Noronha e Sanchez 

1075 
Procuradora da 
República 

Comarca Lisboa/ Almada/ Cível  

9 José Luís Pereira Forte 580 
Procurador da 
República 

Comarca Lisboa Oeste/ Cascais/ Criminal  

10 Carla Isabel Cardoso Palmeira  1310 Procuradora-Adjunta 
Comarca Porto/ Póvoa do Varzim/ Cível, Crim, 
DIAP 

11 Pedro Eduardo Correia Parente Rodrigues 1301 Procurador-Adjunto Comarca Faro/ Faro/ DIAP 

12 Anabela Fernandes Marques Rodrigues 1234 Procuradora-Adjunta 
Comarca Açores/ Angra Heroísmo/Cível, Crim, 
DIAP 

13 Maria Conceição Sousa Ribeiro Oliveira 497 
Procuradora da 
República Coimbra ‐ TAF / Coimbra TAF 

14 Mónica Cristina Fraústo Travessa 1612 Procuradora-Adjunta Comarca Coimbra/ Cantanhede/ Cível, Crim, DIAP 

15 Celestina Rebelo Silva Teles Morgado 1596 Procuradora-Adjunta Comarca Lisboa/ Lisboa/ DIAP  

16 Maria José Sequeira Carrilho 540 
Procuradora da 
República 

Comarca Lisboa/ Almada/ Família e Menores 

17 Ana Isabel Sousa Fernandes  1665 Procuradora-Adjunta Quadro Complementar Coimbra - Coimbra ‐ PGD  

18 Lina Maria C. M. Boa‐Alma Almeida 567 
Procuradora da 
República 

Comarca Lisboa Norte/ Loures/ Trabalho 

19 Paulo Henrique Pereira dos Reis Vieira 1512 Procurador-Adjunto 
Quadro Complementar Évora – Comarca 
Santarém/ Coruche/ Cível, Crim, DIAP 

20 Paulo Manuel Lemos Beleza Sepúlveda 1467 Procurador-Adjunto Comarca Faro/ Olhão/ Cível, Crim, DIAP 

 



C
O

IM
B

R
A

 
PRESIDENTE Júlio Miguel Soares Barbosa Silva 1454 Procurador-Adjunto Comarca Coimbra/ Lousã/ Cível, Crim, DIAP 

VOGAL João Manuel Matos Ramos 543 
Procurador da 
República 

Comarca CBranco/ Coordenador da Comarca de 
CBranco   

VOGAL Luís Filipe C. Almiro Pinto Ferreira 998 Procurador-Adjunto Comarca Viseu/ Viseu/ Criminal 

VOGAL Paulo Alexandre Gomes Capela 1691 Procurador-Adjunto Comarca Leiria/ Nazaré/ Cível, Crim, DIAP  

VOGAL Pedro Miguel Almeida Ribeiro 1291 Procurador-Adjunto Comarca Viseu / Lamego/ Cível, Crim, DIAP 

VOGAL Sofia Rodrigues Ferreira 1581 Procuradora-Adjunta 
Comarca Viseu/ Moimenta Beira/ Cível, Crim, 
DIAP 

VOGAL Tadeu Marcelo Batista Barata 870 
Procurador da 
República 

Comarca CBranco/ Castelo Branco/ Trabalho 

 

ÉV
O

R
A

 

PRESIDENTE Lídia Isabel Aiala Serôdio Pereira 826 
Procuradora da 
República Loulé TAF ‐ Loulé TAF 

VOGAL Ana Margarida Ferreira Santos 906 
Procuradora da 
República 

Comarca Setúbal/ Setúbal/ DIAP 

VOGAL Carolina Meneres Pimentel Berhan da Costa 1551 Procuradora-Adjunta Comarca Évora/ Évora/ DIAP 

VOGAL Eunice Carrelo Marcelino 1288 Procuradora-Adjunta Comarca Setúbal/ Setúbal/ DIAP 

VOGAL Luzia Maria Pereira Alegria 951 Procuradora-Adjunta Comarca Portalegre/ Elvas/ Cível, Crim, DIAP 

VOGAL Nuno Luís Amador B. Centeio Rebocho 1337 Procurador-Adjunto Comarca Évora/ Évora/ DIAP 

VOGAL Pedro Miguel F. Figueiredo Neto 1143 Procurador-Adjunto Comarca Faro/ Albufeira/ Cível, Crim DIAP  

 

LI
SB

O
A

 

PRESIDENTE Marta Patrícia C. Viegas Castilho Santos 1026 Procuradora-Adjunta Comarca Lisboa Oeste/ Oeiras/ Criminal – DCIAP 

VOGAL Alda Luísa Fernandes Sena Pinheiro 1010 Procuradora-Adjunta Comarca Lisboa Oeste/ Sintra/ Criminal 

VOGAL César Miguel Damas Caniço 1137 Procurador-Adjunto 
Quadro Complementar de Lisboa – Comarca 
Lisboa Norte/ Loures/ Trabalho 

VOGAL Patrícia Alexandra Madeira Fonseca Palma 1524 Procuradora-Ajunta Comarca Lisboa/ Lisboa/ Criminal  

VOGAL Rita Isabel Gomes Silva Brandão 1446 Procuradora-Adjunta Comarca Lisboa/ Lisboa/ DIAP 

VOGAL Sara Conceição C.L. Sá Fernandes 1617 Procuradora-Adjunta 
Comarca Lisboa/ Lisboa/ Pequena Instância 
Criminal 

VOGAL Teresa Margarida Cabral Teles 1334 Procuradora-Ajunta 
Quadro Complementar Lisboa – Comarca Lisboa 
Oeste/ Sintra/ Criminal 

 

P
O

R
TO

 

PRESIDENTE José Norberto Ferreira Martins 1378 
Procurador da 
República 

Comarca Porto/ Porto/ Criminal 

VOGAL Edite Paula Almeida Pinho 1112 
Procuradora da 
República 

Comarca Aveiro/ Oliveira de Azeméis/ Cível 

VOGAL Elsa Regina Castelo Ferreira 894 
Procuradora da 
República 

Comarca Porto Este/ Paredes/ Família e Menores 

VOGAL Francisco Pereira Pinto Ferreira Guedes 1365 Procurador-Adjunto Comarca Porto/ Matosinhos/ DIAP 

VOGAL Maria Manuela Pereira de Carvalho 1206 Procuradora-Adjunta Comarca Aveiro/ Espinho/ Cível, Crim, DIAP  

VOGAL Pedro Miguel Faria da Silva 1278 Procurador-Adjunto Comarca Porto/ Porto/ Criminal   

VOGAL Vera Alexandra Cardoso Oliveira 1658 Procuradora-Adjunta Comarca Aveiro/ Aveiro/ DIAP  
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C
A
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PRESIDENTE DO 

CONSELHO FISCAL 
João Luís Bento Pena dos Reis 233 

Procurador-Geral 
Adjunto 

Centro de Estudos Judiciários 

VOGAL António Luís Almeida Paes Faria 571 
Procurador da 
República 

Comarca Lisboa Oeste/ Cascais/ DIAP 

VOGAL Carla Susana Teixeira Figueiredo 884 
Procuradora da 
República 

Comarca Lisboa/ Barreiro/ DIAP – DCIAP 

SUPLENTE José Carlos Ribeiro Cruz Laia Franco 709 
Procurador da 
República Évora ‐ PGD / Évora PGD 

SUPLENTE Francisco Baptista Medeiros 720 
Procurador da 
República 

Comarca Lisboa/ Seixal – Família e Menores do 
Seixal 

     

MANDATÁRIA 

NACIONAL  Helena Cecília Alves Vera‐Cruz Pinto Torres 
Santos 

716 
Procuradora da 
República 

Comarca Lisboa/ Almada/ DIAP  

 



 

Lista B 
Email: ouvir.unir.defender@gmail.com 

Web: http://ouvirunirdefender.blogspot.com 

 

Tudo recomeçou num jantar, habitual, de um grupo de MP's (P.A.s, P.R.s e P.G.A.s), que se reúne, 
duas a três vezes no ano, unidos pela participação no SMMP, no CSMP, em Listas para estes 
órgãos, pelo prazer do convívio mas muito pela reflexão e análise sobre as preocupações da classe 
e no que à Justiça concerne. 

E surgiu a ideia: estamos descontentes, preocupados, temos ideias consistentes e experimentadas, 
porque não passarmos das palavras aos actos e avançarmos com uma Lista para a Direcção do 
Sindicato? 

Vejamos da adesão, junto dos nossos, às ideias que temos vindo a discutir, a apresentar entre nós, das soluções que 
preconizamos e das alternativas que cremos melhores para um Ministério Público forte, coeso, participativo, 
interveniente: uma voz activa! 

E assim, rapidamente, a ideia inicial, em poucos dias, tomou corpo, surgiu a Lista! 

Por isso, e apesar disso, não estando em órgãos directivos, foi com muito prazer que aceitei estar como mandatária 
nacional desta Lista independente. 

Ouvir, unir, defender, com transparência!  

Aquilo que sempre me moveu, e continua a determinar, quer enquanto integrante da Direcção Nacional, no segundo 
mandato do Pena dos Reis, como Presidente da Direcção do SMMP, quer como eleita pelos meus pares, como PR, 
para o CSMP, numa Lista independente (também membro permanente), quer no exercício de funções ao longo de mais 
de 30 anos como Magistrada do Ministério Público, é exactamente o mesmo. 

Alguns dos que aqui hoje estão são os mesmos que, outrora, estiveram nessas mesmas jornadas. Juntaram-se-nos 
muitos outros ao longo destes percursos. Muitos jovens Magistrados, unidos nestes mesmos ideais, sentindo as agruras 
de um exercício exigente, mas empenhados na construção de um Ministério Público uno, coeso, participativo, forte. 
Uma Magistratura com voz activa, dentro e fora do exercício da profissão, determinada pela transparência! Uma 
Direcção empenhada em ouvir os Magistrados, a representar e a defender os seus interesses, preocupações, 
demandas, individuais e colectivas, sem temores! 

A experiência dos que já estiveram, que pugnaram, nos mesmos parâmetros, e com os mesmos objectivos, que ora 
continuam a determiná-los, por um Ministério Público diferente do que ora se vê, aliado aos tantos outros que, com base 
na mesma premissa se juntaram, trazendo novas e antigas questões (cursos especiais, concursos, colocações, 
Estatuto, escalões, índices remuneratórios, substitutos, contagem de tempo de serviço, quadro de Magistrados do MP, 
instalações, inspecções, etc, etc,) levaram-me "a estar".  

Helena Vera-Cruz Pinto - Mandatária Geral da lista B  

 

Caros colegas e amigos do Ministério Público 

No próximo mês de Março, seremos chamados a votar para os órgãos sociais do SMMP. 

Sou candidato a Presidente do SMMP e encabeço uma lista constituída por colegas, jovens e 
menos jovens, de todos os graus hierárquicos da nossa magistratura, disseminados por todas as 
comarcas do país, que decidiu concorrer a estas eleições, sob o lema “Ouvir, Unir, Defender, Com 
Transparência”, por entender que a mudança é indispensável. 

Com efeito, há momentos na vida em que é crucial dar um passo em frente e abandonar uma 
postura conformista ou comodista, que nos leva, tantas vezes, a permitir que, por inacção, os outros decidam por nós. 

Ingressei há quase 33 anos no SMMP, pela mão de Rodrigues Maximiano e Mário Araújo Torres e desde então, tenho 
procurado estar na linha da frente na defesa dos interesses do Ministério Público e dos seus membros. 

A experiência que acumulei ao longo destes anos e os tempos difíceis que vivemos ultimamente enquanto magistratura, 
em que assistimos, de modo quase passivo, à degradação, em diversos aspectos, do nosso sistema judiciário, 
progressivamente delapidado dos necessários recursos humanos e materiais e, principalmente, à desvalorização do 
nosso estatuto socio-profissional, levam-me/levam-nos a tomar esta posição, de concorrer aos órgãos sociais do 
SMMP, para uma defesa mais activa, intransigente e sobretudo, transparente dos interesses do Ministério Público. 

Conto com uma equipa unida, entusiasta, de colegas competentes, independentes do poder político e sem qualquer 
interesse ou ambição pessoais, motivada pelo objectivo de assegurar, não só a independência externa e a autonomia 
interna do Ministério Público, como também pelo de reivindicar um estatuto socioprofissional condigno, que seja reflexo 
das múltiplas e singulares responsabilidades da nossa magistratura. 

O sindicato que desejamos renovar, através da nossa candidatura, será, acima de tudo, um sindicato de “porta aberta”, 
comunicativo, que procurará ouvir os seus associados e transmitir-lhes de forma eficaz tudo aquilo que lhes disser 
respeito, antes, durante e depois, das tomadas de posição inerentes aos processos negociais em que participar, 
designadamente ao nível do poder político. 

mailto:ouvir.unir.defender@gmail.com
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Só agindo com transparência e ouvindo os associados conseguiremos a necessária união que nos dará força para 
travarmos as duras batalhas que se avizinham no que concerne a questões tão fulcrais como a proposta de revisão do 
estatuto do Ministério Público, já em marcha, e depois, a coordenação das comarcas, os movimentos de magistrados, 
as desigualdades salariais no âmbito da própria magistratura, a escassez de quadros do Ministério Público, enfim, um 
imenso mar de problemas que se têm arrastado e agravado. 

Termino como comecei: mudar é indispensável. 

“Ouvir, Unir, Defender, Com Transparência”, é o nosso lema.  

Bem hajam aqueles que se identificam com este projecto sindical, que pretende ser de todos nós, magistrados do 
Ministério Público. 

Júlio Pina Martins - Candidato a Presidente  

 

No ano da reforma judiciária, em que o país conheceu o Citius, do Movimento mais longo, a entrar 
pelas férias judiciais, com critérios incompreensíveis, das diferenças remuneratórias na mesma 
categoria, ouviu-se o silêncio, apenas interrompido…pela alegação de inconstitucionalidade da 
norma de designação do membro nacional do Eurojust. 

Foram os magistrados dos DIAPs que se organizaram para reclamar equidade de tratamento com 
os colegas de julgamento, junto do CSMP e da Provedoria de Justiça. 

Acena-se com um resultado favorável na negociação do Estatuto, quando existe, tão só, um texto que vincula a 
Comissão e nenhum compromisso do Executivo. 

Assistimos à primeira negociação do Estatuto sem qualquer auscultação dos magistrados ou, ao menos, dos 
associados.  

Este é um ano de mudança – no sistema judiciário, no país.  

Quando a continuidade é o isolamento, o silêncio, era meu dever participar. 

Teresa Almeida - Candidata a Secretária Geral 

 

Desta vez será diferente. 

Haverá uma lista vencedora e outra derrotada, mas mais importante que isso é a circunstância de 
haver alternativa e a lista que decidi integrar apresenta-se, sem qualquer dúvida, como tal. 

O SMMP precisa de renovação, de mudança, de romper com a continuidade. 

É tempo de ouvir os associados, de perceber que a unicidade da nossa magistratura é marcada (aliás, 
como a nossa lista) por diferenças geográficas, de jurisdição, de grau hierárquico, de instância, de 

género, de idade.  

Há um ponto nevrálgico que nos liga: queremos defender o Ministério Público, o nosso [E]statuto, a dignidade da função 
constitucionalmente consagrada que desempenhamos, com transparência, com firmeza e com o envolvimento de todos 
os magistrados. 

É isso que me move. 

Andrea Marques - Candidata a Vogal da Direcção Nacional 

 

Abracei este projecto essencialmente porque acredito nas pessoas nele envolvidas, oriundas de todos 
os graus hierárquicos do MP e das várias jurisdições. 

É chegada a hora de uma mudança na direcção do SMMP com novos rostos e ideias frescas. 
É essencial defender a absoluta  separação entre a composição dos órgãos do SMMP e a do CSMP, 
tendo em conta a diferente natureza das atribuições de cada um deles que não podem nem devem 
confundir-se. 

Da minha parte prometo dar o meu melhor na defesa intransigente do Ministério Público e dos seus magistrados. 

Saudações sindicais. 

Contem comigo!!!!! 

Carlos Fraga Figueiredo - Candidato a Vogal da Direcção Nacional 
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Candidato-me porque tenho a convicção de que fazer parte do Ministério Público é poder ambicionar a 
uma sociedade mais justa e democrática.  

O SMMP desempenha um papel demasiado importante nessa equação, tendo, desde o seu 
nascimento, uma postura que se eleva para lá dos seus associados, ambiciosa, interventiva, construtiva 
e crítica na construção do sistema de justiça português e europeu. 

Daí que fazer parte do SMMP seja mais, muito mais, do que pertencer a um sindicato e do que lutar por 
interesses corporativos, sendo que a independência é fundamental para o cumprimento dos propósitos 

e missão que o SMMP sempre representou. 

Acredito no projecto de mudança. Acredito no resgate da intervenção crítica e democrática. 

Júlio Barbosa Silva - Candidato a Presidente da Distrital de Coimbra 

 

Aceitei, com orgulho, integrar esta lista candidata à direcção do SMMP por estar convicta de que está 
na hora de mudar de rumo.  

Está na hora de abrir a direcção do SMMP a um painel de magistrados de todas as hierarquias e de 
todas as jurisdições que, sem se sentirem aprisionados e comprometidos com recentes opções 
tomadas, defendam de forma intransigente os interesses desta magistratura e, simultaneamente, de 

todos os magistrados que a constituem.  

Pessoas com ampla experiência e com uma visão democrática do funcionamento interno do sindicato, que acreditam 
que todos têm que ter uma voz que os represente.  

Pessoas que, conhecendo bem o passado, têm igualmente uma visão de futuro e de defesa activa desta magistratura.  

Acredito que está na hora de mudar, e que esta lista representa uma nova página na vida sindical do MP!  

Lídia Pereira - Candidata a Presidente da Distrital de Évora 

 

Depois de vários anos a contribuir, como delegada sindical e como vogal da Distrital de Lisboa, para 
o desenvolvimento do projeto sindical como instrumento de tutela dos legítimos interesses e direitos 
dos magistrados do Ministério Público, entendo que as linhas programáticas desta candidatura aos 
órgãos sociais do SMMP, liderada pelo Dr. Pina Martins - expressam da melhor forma os ideais que 
sempre me orientaram na minha vocação de magistrada do Ministério Público.  

Estes, infelizmente, não são ideais de óbvio alcance ou indesmentível perenidade, sobretudo quando 
nos últimos tempos fomos, e continuaremos a ser, confrontados com desafios de complexa configuração e de arriscado 
resultado que questionam as condições estatutárias em que devemos alicerçar o nosso quotidiano profissional, e o rigor 
e a responsabilidade inerentes à nossa atividade. 

São tempos, com efeito, que não perdoam a ingenuidade de se achar que bastará o "sempre foi assim", do recato dos 
corredores ministeriais ou das conversas em surdina em ciclos mais ou menos privilegiados (porque mais ou menos 
iluminados) para se defender eficazmente a autonomia e a independência do Ministério Público, bem como os direitos e 
legítimas expectativas dos seus magistrados. 

Estes são, de facto, tempos em que o acomodamento ou a conveniência das meias palavras ou omissões não servem 
para resolver os problemas, mas antes os aprofundam porque fazem emergir a incerteza, e a breve prazo a frustração, 
radicalismos, desagregação e desmotivação paralisante. 

Só unidos podemos, todos, defender aquilo em que acreditamos. E só participando efetivamente, todos, nas decisões 
que nortearão o nosso SMMP é que poderemos reforçar os nossos argumentos dentro e fora do Ministério Público, 
beneficiando da inteligência e da generosidade de todos os colegas que têm algo a dizer e a contribuir para que da 
discussão e debate, transparente e atempado, nasça sempre a síntese vibrante e legitimada das reais posições dos 
associados do SMMP. 

O nosso compromisso é com a defesa intransigente de um Ministério Público preparado para responder aos novos 
desafios destes nossos tempos e, sobretudo, o de ouvir, unir e defender o Ministério Público, erguendo bem alto a 
bandeira de uma transparência efetiva e consequente nos procedimentos, nos argumentos, na 
responsabilização perante o que corre bem e o que corre mal, na alocação dos significativos recursos que os 
associados confiam mensalmente ao SMMP, e, não menos importante, dando voz a quem é crítico, a quem tem uma 
ideia a propor ou tão-somente pretende questionar ou desafiar o "estado das coisas". 
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Candidato-me, assim, a favor de um modo diferente de conduzir a agenda do SMMP, de forma participada, 
efetivamente transparente e em sintonia com a integridade das decisões e dos procedimentos tomados dentro das 
estruturas de gestão do Ministério Público, por todos. 

E candidato-me por esta lista porque acredito que é a melhor posicionada para fazer a síntese entre a quebra corajosa 
de ciclos e bloqueios viciosos de que o SMMP enfermou ultimamente e o prosseguir, unidos e em verdade, por novos 
ciclos políticos mais virtuosos a que temos o direito e o dever de aspirar. 

Candidato-me, em suma, com o intuito de percorrermos em conjunto um caminho de rigor, de respeito e de humildade, 
de determinação e de intransigente defesa do interesse de todos os magistrados do Ministério Público! 
 
Podendo contar comigo, sei também que posso contar convosco e com todos os que se reveem neste propósito de 
servir o Ministério Público. 

Marta Viegas - Candidata a Presidente da Distrital de Lisboa 

 

Sem nunca deixar de reconhecer a importância que o SMMP teve na afirmação da magistratura do 
Ministério Público, sobretudo no afrontamento daqueles que gostariam de o subjugar aos interesses 
políticos, acabando com a sua autonomia, a verdade é que, uma ou outra vez, senti um certo 
desconforto com algumas posições públicas que indicavam posicionamentos com marcada conotação 
politica. 

Porém, quando um dos últimos governos nos elegeu como inimigo, desacreditando a Justiça e os 
magistrados, entendi que era fundamental esquecer o acessório e concentrar-me no essencial, isto é, 

inscrever-me no Sindicato e dar força à nossa razão. 

Assim, não posso dizer que integrar a direcção do SMMP algum dia tivesse estado nos meus planos ou fizesse parte 
dos meus objectivos. 

Mesmo assim, confrontado com a surpresa do convite do Pina Martins não hesitei muito tempo. 

De facto, se a afirmação da Magistratura do Ministério Público também pode passar por um Sindicato livre, lutador e 
condensador do sentir da maioria dos seus filiados, não poderia dizer não.  

Trinta anos depois, mesmo com os escolhos que quiseram entorpecedores, continuo a sentir-me um privilegiado por 
integrar a Magistratura que escolhi. Tentarei, se eleito, defender os valores que nos diferenciam, sobretudo afirmando a 
nossa autonomia e com ela dar corpo ao desígnio constitucional de uma justiça ao serviço dos cidadãos que nos cabe a 
nós, em primeira mão, representar. 

José Norberto Martins - Candidato a Presidente da Distrital do Porto 

 

A minha candidatura resulta da adesão a um ideário colectivo definido no manifesto apresentado e não 
tem qualquer outra motivação que não seja a de, com toda a transparência, espírito de equipa, liberdade 
e empenho, colocar à disposição  dos associados do SMMP e de todos quantos se nos queiram 
associar, alguma experiência e conhecimentos de cariz profissional e sindical, que adquiri ao longo da 
minha vida profissional. 

Com efeito, durante a minha carreira de magistrada do Ministério Público, que contou mais de 34 anos, 
sempre sindicalizada, à excepção de curtos espaços temporais (2 ou 3 mandatos) fiz parte dos órgãos 
directivos do SMMP, onde ocupei diversificados lugares e, colectivamente, sempre com 

firmeza, independência e transparência,  em prol da justiça, nos debatemos pela autonomia do Ministério Público e 
dignidade de seus Magistrados. 

Cumprir, então, os compromissos programáticos assumidos, nem sempre foi tarefa fácil. 

Hoje as tarefas que se avizinham, na minha perspectiva, também não serão de fácil resolução. 

Daí, a urgência em unir os magistrados do Ministério Público, à volta de um projecto coerente de defesa da sua 
magistratura, do seu estatuto e da sua dignidade. 

Idealizo este colectivo em que me integro, capaz de fazê-lo e, estou convicta, que o meu parco saber, sempre terá 
alguma utilidade, nomeadamente, para em conjunto com a nova geração de Magistrados do Ministério Público, futuro de 
todos nós,  encontrarmos as melhores soluções, para atingirmos o escopo  do que  nos propomos.  

Estas, em síntese, as razões que me levam a candidatar-me, quando o meu estatuto de reformada, me permitiria a 
tranquilidade de ser mera espectadora. 

Maria Cília Diniz – Candidata a Presidente da Assembleia Geral 
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LISTA B 
 

SÍNTESE PROGRAMÁTICA DA CANDIDATURA: “OUVIR. UNIR. DEFENDER. COM TRANSPARÊNCIA.” 
 

Assumimos aqui, perante todos os magistrados do Ministério Público, o compromisso de defender 
intransigentemente os direitos e interesses da nossa classe, a independência externa e a autonomia interna 
do Ministério Público e, não menos importante, a independência absoluta dos Tribunais, constitucionalmente 
consagrada. 
 

Propomo-nos assim, coerentemente, em relação às matérias que se seguem: 
 

Estatuto do Ministério Público 
 

– Adoptar uma estratégia eficaz de defesa da integridade profissional dos magistrados do Ministério 
Público e uma participação activa e construtiva no processo de reforma do Estatuto dos Magistrados 
do Ministério Público ainda em curso, pugnando pela viabilização da sua aprovação ainda na 
presente legislatura. 

– Reclamar a adequação do Estatuto do Ministério Público às actuais leis da organização do sistema 
judiciário. 

– Defender a consagração da carreira plana, em que a progressão não esteja dependente de bloqueios 
conjunturais e em que o mérito e a antiguidade sejam os critérios de ascensão estatutária e 
remuneratória. 

– Exigir a criação de mais departamentos especializados, de modo a que o investimento intelectual em 
determinadas áreas do Direito não seja colocado em crise pela progressão na carreira. 

– Pugnar pela consagração estatutária de parâmetros e limites de exigibilidade no que concerne à 
quantidade do serviço a prestar, cada vez mais imperativa, sublinhe-se, face aos efeitos perversos, já 
visíveis, da implementação do mapa judiciário no que toca à redistribuição de trabalho pelos 
magistrados do Ministério Público. 

– Reclamar pela revisão das tabelas salariais, que nos deverão permitir usufruir de um  estatuto 
remuneratório consentâneo com a exclusividade, a disponibilidade e as elevadas responsabilidades 
funcionais inerentes ao ser magistrado do Ministério Público. 

– Lutar pela consagração de uma medida estatutária de impedimento de regressão salarial. 

– Vincar junto do poder político a necessidade de descongelamento dos escalões de progressão de 
vencimentos. 

– Requalificar o “subsídio de compensação” atribuindo-lhe um carácter realmente compensatório dos 
custos inerentes à exclusividade e disponibilidade absolutas exigidas pela carreira e à ausência de 
horário de trabalho, entre outros aspectos. 

– Defender a equiparação legal dos vencimentos dos magistrados do Ministério Público das Instâncias 
Locais de competência genérica aos magistrados que actualmente auferem pelo índice 175. 

– Consagrar o direito a ajudas de custo e reembolso de despesas, nos termos legais, inclusive nas 
deslocações efectuadas na área da própria comarca e independentemente dos Kms percorridos. 

– Aumentar o valor do subsídio de turno nos fins–de-semana e feriados. 

– Exigir o pagamento dos turnos de disponibilidade nocturna durante a semana. 

– Defender os direitos dos magistrados jubilados, com a inerente manutenção do estatuto 
remuneratório vigente em todas as suas vertentes, e o regresso legal à antiga idade de susceptível 
de permitir a jubilação. 
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Relação com o Conselho Superior do Ministério Público 
 

– Defender que o Conselho Superior do Ministério Público seja dotado de meios financeiros que lhe 
permitam desenvolver de forma cabal as funções que lhe estão atribuídas no âmbito da política da 
administração da justiça. 

– Sugerir a criação de mecanismos de salvaguarda reforçada da informação contida nos programas 
informáticos que são utilizados no Conselho Superior do Ministério Público. 

– Insistir junto do Conselho Superior do Ministério Público por um acompanhamento efectivo e 
permanente da reforma judiciária nas comarcas, tendo em vista a melhor afectação dos recursos 
humanos ali existentes e a melhoria das condições de trabalho dos magistrados que ali exercem 
funções. 

– Exigir a reforma dos serviços de inspecção, insistindo-se, designadamente, pela conclusão da revisão 
do regulamento das inspecções; pela realização de cursos de especialização para os candidatos a 
inspectores; pela manutenção das suas colocações de origem e pelo pagamento de ajudas de custo 
condignas. 

– Ainda no âmbito das inspecções, propor que as inspecções sejam feitas preferencialmente às 
procuradorias na sua globalidade e não apenas a cada magistrado de per si; a adopção de um 
modelo único de relatório, que contribua para a harmonização da actividade inspectiva desenvolvida 
pelo Conselho; a igualdade efectiva entre os magistrados na periodicidade com que são 
inspeccionados; o incremento da vertente formativa inerente às inspecções, a par da avaliação do 
mérito. 

– Reclamar a realização de movimentos e recolocação dos magistrados, de acordo com critérios 
objectivos e compreensíveis, tanto para a hierarquia como também para o Conselho Superior do 
Ministério Público. O destacamento de magistrados deve ser accionado a título excepcional e como 
instrumento de último recurso para a mobilidade dos magistrados do Ministério Público. 

– Pugnar pela consagração estatutária do voto electrónico nas eleições para os membros magistrados 
do Conselho Superior do Ministério Público. 

 

Relação com a Polícia Judiciária 
 

– Defender, no âmbito do modelo de dependência funcional vigente, que a definição de prioridades e a 
organização de meios em sede de investigação criminal seja responsabilidade primeira do Ministério 
Público. 

– Pugnar pelo regresso ao modelo de verificação do cumprimento das funções da Polícia Judiciária, 
pelo Ministério Público. 

 

Tribunais Administrativos e Fiscais 
 

– Promover o debate interno e externo relativamente à autonomia da estrutura organizativa do 
Ministério Público dos Tribunais Administrativos e Fiscais, devendo manter-se a actual estrutura 
enquanto não estiver demonstrada mais-valia de qualquer mudança a operar. 

– Exigir uma formação efectiva dos magistrados que pretendam ser colocados na Jurisdição 
Administrativa e Fiscal. Para tanto, pretende-se agendar reuniões com o Centro de Estudos 
Judiciários, para serem discutidas, em concreto, as medidas necessárias para a efectivação de tal 
formação especializada. 

– Pugnar pela necessidade de colocar junto do Núcleo de Assessoria Técnica, de técnicos próprios, v.g. 
de Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente, independentes da administração pública 
directa e indirecta do Estado, com vista a salvaguardar as garantias de isenção e de transparência, 
quer da própria actividade do Ministério Público quanto aos órgãos que legalmente lhe incumbe 
fiscalizar. 
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– Abrir o debate interno no sentido de consagrar a representação dos magistrados dos tribunais 
administrativos e fiscais no Conselho Superior do Ministério Público. 

 

Meios humanos, materiais, Citius e demais programas de informatização dos 
tribunais 

 

– Exigir o preenchimento e redimensionamento dos quadros, que cubra todas as carências existentes 
ao nível nacional e face à proliferação de juízes auxiliares. 

– Reclamar o preenchimento dos lugares dos quadros dos funcionários nos tribunais. 

– Pugnar pela construção de novos tribunais condignos e manutenção adequada dos existentes, face à 
enorme degradação dos existentes. 

– Adoptar um sistema informático moderno, capaz de assegurar a tramitação processual com 
segurança e eficácia, necessariamente na dependência da Procuradoria-Geral da República, ao 
contrário do que tem sucedido até à data, em que os conteúdos judiciários estão acessíveis e 
dependentes da administração do Estado. 

– Tentar criar um Observatório Permanente da Execução da Reforma do Sistema Judiciário. 

– Entabular negociações com o Ministério da Justiça no sentido de se encontrar uma solução técnica 
que possibilite a utilização do sistema Citius a partir da residência dos magistrados. 

 

Relacionamento com a comunidade e com os sócios 
 

– Dinamizar a actividade das Direcções Distritais do SMMP, incentivando a realização de eventos 
sócio-culturais, jurídicos e de outras actividades de índole profissional, de forma autónoma e 
descentralizada. 

– Realizar visitas regulares aos tribunais e, especificamente, aos serviços do Ministério Público, com o 
intuito de detectar e, se for caso disso, denunciar e procurar soluções para problemas relacionados 
com as condições de trabalho, capacidade de resposta dos serviços, segurança, entre outras 
questões de maior relevo. 

– Assumir o compromisso de realizar reuniões da direcção nacional do SMMP, nas sedes das novas 
comarcas, de porta aberta a quem nela quiser participar, sendo sócio do SMMP. 

– Estabelecer como rotina a auscultação periódica dos sócios e, em geral, do universo do Ministério 
Público sobre assuntos de interesse comum, dinamizando, nomeadamente, Encontros e/ou 
Assembleias de âmbito Distrital. 

– Comparticipar nas despesas de deslocação dos magistrados do Ministério Público que se encontram 
colocados nas Regiões Autónomas aquando da realização de Assembleias Gerais e Congressos do 
SMMP. 

– Desenvolver meios eficazes de consulta de opinião em tempo real dos sócios, promovendo, 
nomeadamente, a realização de referendos consultivos por meios informáticos. 

– Estudar a possibilidade de implementar, com segurança e fiabilidade, o voto por meios electrónicos e, 
caso se afigure possível, proceder assim à alteração dos estatutos do SMMP em conformidade. 

– Elaborar e enviar trimestralmente newsletter informativa, que reforce os canais de informação e 
comunicação entre os magistrados do Ministério Público. 

– Dinamizar um programa comemorativo do 40.º aniversário do SMMP que permita enaltecer o muito 
com que os magistrados do Ministério Público contribuíram, ao longo das últimas décadas, para o 
desenvolvimento da Justiça ao serviço dos cidadãos, mas também para congregar a reflexão e 
debate em relação aos desafios com que estamos confrontados nos próximos anos. 
 

Responsabilidade Social e apoio aos magistrados do Ministério Público 
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– Continuar a apoiar o Ministério Público Solidário, para que esta instituição se assuma em toda a 
sua plenitude como um instrumento susceptível de intervir positivamente na vida dos sócios e da 
comunidade civil. 

– Manter e celebrar novos protocolos, vocacionados, designadamente, para a inserção e apoio no 
estudo, bem como para a ocupação das férias e dos tempos livres dos filhos dos magistrados do 
Ministério Público. 

– Manter os seguros de saúde existentes e explorar outras possibilidades que se coloquem nesta área, 
destinadas, nomeadamente, ao apoio na terceira idade. 

– Procurar melhorar o âmbito e os valores do seguro profissional. 

– Realizar um estudo anual sobre as regras específicas constantes da respectiva Lei do Orçamento do 
Estado, de modo a que, designadamente, os sócios tenham conhecimento privilegiado e 
fundamentado sobre a melhor maneira de aproveitar as deduções ou as isenções de impostos na sua 
declaração de IRS. 

 

Formação, debate e publicações 
 

– Exigir a realização de um curso especial de magistrados do Ministério Público, com início ainda este 
ano, no Centro de Estudos Judiciários, tendo por base proposta quantificada a apresentar e atenta a 
escassez de quadros com que o Ministério Público se debate actualmente. 

– Sustentar junto do poder político a premência de se regressar à realização anual de cursos de acesso 
ao Centro de Estudos Judiciários, com a inerente formação regular de magistrados do Ministério 
Público. 

– Pugnar pela realização de cursos de formação obrigatória, a promover pelo Centro de Estudos 
Judiciários, sempre que haja movimentação de magistrados para áreas especializadas. 

– Analisar e discutir com o Centro de Estudos Judiciários e com o Ministério da Justiça a possibilidade 
de alterar o regime de acesso ao Centro de Estudos Judiciários pela via profissional. 

– Promover a realização de iniciativas formativas, de natureza contínua e especializada, tendo por base 
diagnóstico de necessidades formativas dos magistrados do Ministério Público, o qual deve ser 
elaborado a partir de consulta electrónica aos sócios. 

– Dinamizar a realização de eventos de análise e debate em torno de temas relevantes para a 
actividade desenvolvida pelos magistrados do Ministério Público. 

– Realizar nas primeiras semanas de mandato, amplo Fórum de debate e esclarecimento sobre a 
reforma do Estatuto ainda em curso, que dê esclarecimento e voz a todos os magistrados do 
Ministério Público sobre o processo.  

– Continuar a contribuir, no âmbito das suas competências, para a afirmação da Revista do Ministério 
Público, cuja qualidade e prestígio são inquestionáveis no panorama editorial deste tipo de 
publicações jurídicas, incentivando a sua abertura ao debate e estudo de temas inovadores do direito 
e da prática judiciária. 

– Propor uma edição anual da Revista do Ministério Público, de carácter temático, com ampla 
divulgação prévia do tema junto dos sócios, por forma a incrementar contribuições de todos aqueles 
que queiram participar, nos mais diversos formatos. 

 

Relações Internacionais 
 

– Manter a filiação na MEDEL, organização internacional de magistrados europeus da qual o SMMP foi 
fundador, aprofundando relações institucionais e pessoais com os nossos parceiros magistrados 
europeus. 

– Procurar impulsionar a actividade da UAPEL (União das Associações de Procuradores do Espaço da 
Lusofonia), que visa, por seu turno, o estabelecimento de laços e parecerias entre colegas do 
Ministério Público dos países de língua oficial portuguesa. 
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