
programa de ação
1  - REVISÃO DO ESTATUTO
 DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Propor o reforço da autonomia externa e interna do Ministério Público em todas 
as vertentes, com especial atenção à autonomia financeira e à dotação do Mi-
nistério Público dos meios (materiais, humanos e legais) necessários ao cabal 
e eficaz desempenho de todas as suas funções.

Lutar em todas as frentes pela manutenção do princípio do paralelismo das ma-
gistraturas.

Defender os direitos adquiridos pelos magistrados do Ministério Público, no 
respeito pelos valores constitucionais relativos à nossa magistratura, em espe-
cial no que respeita à dignificação do estatuto socioeconómico e profissional 
dos magistrados do Ministério Público.

Pugnar pela consagração de uma carreira que promova a realização profissio-
nal dos magistrados, que reconheça o mérito aos que trabalham e que garanta 
uma efectiva progressão. 

Propor aperfeiçoamentos à organização do Ministério Público, reduzindo as bu-
rocracias inúteis, verificar a objectividade nas decisões de gestão e de direcção 
funcionais, a sua transparência e a sua validade.

Efectuar contactos com o Ministério da Justiça, partidos políticos, grupos par-
lamentares e Comissão de Direitos Liberdades e Garantias da Assembleia da 
República com vista à transmissão das grandes linhas de pensamento vertidas 
no parecer que efectuámos sobre a proposta de revisão do Estatuto do Ministé-
rio Público.

Mobilizar os associados para combater todas as propostas que ofendam os 
princípios constitucionais e legais que regem a nossa magistratura, equacio-
nando as melhores formas de luta que se adeqúem a cada momento, designada-
mente o recurso à greve.
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2 - RELAÇÕES COM A PROCURADORIA-GERAL
       DA REPÚBLICA E COM O CONSELHO
       SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Lutar pela efectiva separação entre os poderes de direcção do PGR, por um 
lado, e de nomeação, classificação e sanção do CSMP, por outro.

Aprofundar o relacionamento com a Procuradoria-Geral da República e em 
especial com os membros do Conselho Superior do Ministério Público.

Defender que todos os movimentos e colocações sejam transparentes, com 
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regras previamente definidas, com fundamentação que permita 
perceber as decisões tomadas e que se abram vagas de lugares de efecti-
vos onde o volume de trabalho ou representação do Ministério Público o 
justifiquem.

Protagonizar todas as iniciativas necessárias, incluindo a impugnação judi-
cial, sempre que essas regras não sejam respeitadas.

Defender que a extinção de lugares de auxiliares seja devidamente funda-
mentada.

Defender que os quadros complementares não sejam utilizados como ins-
trumentos de mobilidade. 

Defender o preenchimento de vagas específicas de acordo com o princípio 
do acesso por concurso em que os critérios sejam objectivos e previamente 
conhecidos.

Pugnar pela estabilidade dos magistrados e existência de regras claras que 
permitam evitar o desaforamento dos processos sem critério.

Pugnar pela uniformização dos critérios das inspecções e pelo cumprimen-
to atempado da elaboração dos relatórios de inspecção por parte dos mem-
bros do Conselho Superior do Ministério Público.

Interpelar o CSMP, pelas vias mais eficazes, sempre que entendermos que 
a sua actuação viola leis ou regulamentos internos do Ministério Público. 

Avaliar o impacto da informatização e desmaterialização dos processos na 
organização do Ministério Público e nas condições de trabalho dos magis-
trados e denunciar a falta de condições funcionais ou materiais que exis-
tam.

Reclamar a disponibilização de medicina no trabalho e de segurança indivi-
dual e pública no local de trabalho.

Defender todos os Magistrados do Ministério Público de actuações hierár-
quicas abusivas e ilegais.

Defender o regresso a uma estrutura hierárquica mais simplificada e defini-
ção de canais de comunicação eficaz e célere com as hierarquias e no inte-
rior dos próprios departamentos e secções;

Valorizar o trabalho desenvolvido por todos os magistrados e não eleger 
melhores condições de trabalho para determinadas secções ou departa-
mentos em detrimento de outros; 

Defender 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 - REVISÃO DO ESTATUTO DO SMMP
 E REGULAMENTO DE APOIO JUDICIÁRIO

Efectuar uma revisão do estatuto do SMMP que consagre as distritais como 
verdadeira realidade autónoma, passando os membros das direcções distri-
tais a ter assento próprio.

Adaptar o estatuto aos novos tempos, eliminando anacronismos que já não se 
justificam, designadamente a obrigação do mandatário eleitoral ter de residir 
em Lisboa.

Clarificar o estatuto do SMMP quanto às substituições durante os mandatos.

Alterar o regulamento de apoio judiciário do SMMP no sentido de ampliar a 
possibilidade de conceder patrocínio judiciário a outras situações actualmen-
te não previstas.
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4 - ACTIVIDADES DISTRITAIS

Apoiar as distritais para que continuem a desenvolver acções de formação, de 
tempos livres e de debate na sua área geográfica, dinamizando acções em 
proximidade com os sócios.

Apoiar as distritais no relacionamento com outros parceiros locais, nomeada-
mente Conselhos Regionais da Ordem dos Advogados e Distritais da Associa-
ção Sindical dos Juízes Portugueses.
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5 - FORMAÇÃO

Pugnar por sensibilizar o CEJ para aumentar o número de vagas nas forma-
ções contínuas, em especial quando as mesmas possam ser assistidas à 
distância, bem como para a realização descentralizada de acções de forma-
ção.

Desenvolver acções de formação em todo o País, dinamizadas pelas res-
pectivas direcções distritais, numa lógica de proximidade.

Realizar workshops de Direito Penal e Processual Penal, de Direito Admi-
nistrativo, de Família e Menores, de Direito de Trabalho, de Direito Civil e de 
Investigação Criminal, em colaboração com outras entidades.

Apoiar a publicação de livros com temáticas que interessem especialmente 
ao Ministério Público, com especial preferência para aqueles de que sejam 
autores os Magistrados do Ministério Público.
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6 - DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO,
 ESTUDOS E PARECERES

Dinamizar os grupos de trabalho especializados para a realização de pare-
ceres sobre diplomas legislativos e trabalhos de fundo que servirão de base 
a propostas de nova legislação impulsionadas pelo sindicato, para além de 
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participarem na concepção e organização de acções formativas na sua respecti-
va área.
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7 - VIDA SINDICAL

Manter os colegas informados, pela via mais expedita possível, dos factos mais 
relevantes referentes ao Ministério Público e à vida sindical, designadamente 
com a divulgação das propostas legislativas mais relevantes, bem como da 
nossa actuação sindical junto de diversas instituições.

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, programando encontros com a ade-
quada frequência.

Porque as Assembleias de Delegados Sindicais são o órgão consultivo da direc-
ção, serão sempre convocadas as necessárias, para além das previstas estatu-
tariamente, quando estiverem em causa assuntos essenciais para o SMMP e 
para o Ministério Público.

Formalização e regularização da situação actual dos delegados sindicais, nos 
casos em que tal não tenha ainda sido feito, como forma até dos mesmos serem 
conhecidos de todos os colegas que pretendam, através deles, expor as suas 
preocupações e sugestões à Direcção do SMMP;

Amplificar a divulgação dos benefícios concedidos aos associados do SMMP, 
promovendo o aumento do número de sócios.

Manter o compromisso de assegurar os benefícios sociais que se encontram 
neste momento em vigor e, em razão das disponibilidades orçamentais, melho-
rar os existentes e negociar outros.
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Dinamizar os grupos de trabalho especializados para a realização de pare-
ceres 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 respecti-
va área.

8 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Valorizar a intervenção do SMMP no plano internacional, defender os princípios 
de uma justiça democrática em todos os fóruns e apoiar a construção e o forta-
lecimento de sistemas de justiça independentes, tanto na Europa, como no 
mundo, denunciando todos os ataques ilegítimos à separação de poderes.

Participar nas actividades internacionais, aprofundando a ligação do SMMP às 
associações internacionais em que se encontra inserido: a MEDEL, a IAP.

Dinamizar as actividades internacionais no âmbito dos países da CPLP e promo-
ver contactos com outras associações internacionais de procuradores.

Promover contactos com colegas de outros países, favorecer a troca de expe-
riências e o conhecimento comparado de outros sistemas jurídicos e judiciários, 
no quadro privilegiado de  conferências e congressos.

Apoiar o desenvolvimento de associações de procuradores no espaço da lusofo-
nia.
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9 - CULTURA E TEMPOS LIVRES

Continuar a realizar, em todos os distritos judiciais, festas de Natal.

Dinamizar a participação dos associados em concertos e espectáculos, com a 
oferta de condições preferenciais.

Estimular o uso das instalações das sedes distritais de Lisboa, do Porto e Coim-
bra para a realização de actividades culturais, debates e tertúlias.

Continuar a dinamizar, nas suas variadas vertentes, a vida sindical em todos os 
distritos, com a realização de eventos de natureza sindical, formativa (seminá-
rios, jornadas, conferências e workshops), cultural, desportiva e lúdica, que 
representem uma mais-valia para os associados e prestigiem o SMMP na comu-
nidade e junto dos demais profissionais forenses.  
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10 -  SÓCIOS JUBILADOS

Realizar encontros regulares entre sócios jubilados.

Dinamizar protocolos específicos que atendam às necessidades dos sócios jubi-
lados.
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11 -  PUBLICAÇÕES

Continuar a editar a RMP, uma das revistas mais prestigiadas do panorama jurí-
dico nacional, divulgando-a junto da comunidade jurídica.

Apoiar os colegas que pretendam divulgar artigos na RMP e auxiliar a publica-
ção de livros que tenham interesse para o prestígio ou trabalho do Ministério Pú-
blico.
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12 -  RELAÇÕES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Continuar a manter contactos e estreitar relações com outras Ordens e associa-
ções socioprofissionais dentro da área da Justiça e fora dela.

Manter contactos com as universidades, em especial com as Faculdades de 
Direito.

Integrar a plataforma da Justiça, com outras entidades representativas das pro-
fissões forenses, por forma a dar continuação ao trabalho desenvolvido no 
Pacto da Justiça.  
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