
          
 
 

 

 

 

Colegas e Amigos, 

 

 

 

Como é sabido, além do exercício da acção penal, são atribuições do Ministério Público 

exercer o patrocínio oficioso dos trabalhadores e suas famílias e desempenhar um 

papel eminentemente relevante na defesa dos menores. 

 

No desempenho diário de quaisquer destas funções, incluindo as de âmbito penal, 

frequentemente nos deparamos com situações que tocam a nossa sensibilidade 

humana e reclamam intervenção social de apoio, que vão para além da intervenção 

jurídica. 

 

Não é inédito, colegas, sensibilizados com os problemas graves e evidentes de algumas 

pessoas com que lidam no dia-a-dia, por razões unicamente humanitárias, 

suportarem, nomeadamente, despesas de transporte para as suas residências, 

pagarem alimentos e até livros escolares para os filhos. 

 

Também não raramente, sentimo-nos angustiados por falta de capacidade para 

responder socialmente a alguns dos problemas com que nos deparamos no 

desempenho das nossas funções. 

 

Acresce que a crise económica que atravessamos, geradora de desemprego, coloca 

um número muito elevado de famílias numa situação muitíssimo difícil à qual não 

podemos ficar indiferentes.   



          
 
 

 

Por outro lado, existem associações e IPSS que, entre outras, desempenham 

actividades muito meritórias de educação e integração social de jovens em risco cujo 

apoio científico e financeiro se impõe.  

 

Recordo também a necessidade de apoio jurídico e psicológico dos filhos 

adolescentes de uma colega que nos deixou prematuramente e que só com a 

inexcedível generosidade de colegas e do então dirigente do SMMP foi possível 

atenuar.  

 

São igualmente indesmentíveis as necessidades de campos de férias de qualidade 

para os filhos menores dos colegas que entram de férias escolares, quando os pais 

estão assoberbados de trabalho. 

 

É ainda inquestionável a necessidade de formação de carácter científico e cultural de 

todos nós, só colmatada com a promoção de eventos que visem suprir tal carência. 

 

Por último, mas não menos importante, com o aumento da esperança de vida, mais se 

justifica a criação de uma estrutura digna e adequada de apoio aos colegas e 

agregado familiar na velhice e na doença. 

 

Sensível a todas estas realidades e necessidades, a Direcção do SMMP decidiu agir e 

assumiu a iniciativa, louvável a todos os títulos, de com todos os elementos que 

integram os órgãos sociais do SMMP, juntamente com outros colegas, criar a 

Associação MP Solidário, através da escritura pública, realizada no passado dia 29 de 

Janeiro de 2010, em Lisboa. 

 



          
 
 

Colegas, aceitei assumir a Direcção do MP Solidário com o propósito firme de passo-a-

passo, com o contributo efectivo de todos, procurar responder a estas necessidades 

reais, sendo o primeiro de tudo fazer para que a Associação MP Solidário seja 

reconhecida como IPSS.  

 

Sem esquecer que os afectos são o mais importante na vida e que estes 

se cultivam com a solidariedade, o primeiro passo que espero de vós é 

que, acreditando nos fundadores, se façam sócios e contribuam com as 

vossas sugestões para um  

 

MINISTÉRIO PÚBLICO SOLIDÁRIO! 

 

Saudações solidárias. 

 

Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010 

 

 

O Presidente 

 

__________________ 

(José André Vaz) 

 

  


