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A Direção dá a conhecer a at ividade do Sindicato dos Magistrados do Ministé-
r io Público relat iva ao ano de 2020, prestando contas do que fez nos últ imos 
12 meses de mandato que os associados lhe conferiram.

 Os grandes acontecimentos que marcaram a at ividade do SMMP foram:
 •  Elaboração de pareceres sobre as diversas propostas de regulamentos 

aprovadas pelo CSMP e relat ivas à regulamentação do novo EMP.
 •  Apresentação das conclusões do estudo sobre a autonomia e hierarquia 

à luz do novo Estatuto do Ministério Publico, da autoria do Professor 
Doutor Luís Sousa da Fabrica.

 •  Proposta do SMMP sobre o plano nacional de combate à corrupção.
 •  Iniciat ivas de esclarecimento e fornecimento de material de proteção 

em quadro de pandemia por Covid-19.
 •  Resolução do problema da sede nacional do SMMP.

O ano de 2020 foi marcado, desde o início, pelo quadro pandémico decorrente 
do COVID-19, que em muito l imitou as nossas vidas e, também as at ividades do 
SMMP, designadamente t ivemos que cancelar o congresso tr ianual do SMMP.
Não obstante esse quadro, o SMMP continuou a sua atividade, desenvolvendo 
várias at ividades e sessões de esclarecimento e audição dos Colegas através 
do “Zoom”, de forma a continuar a estar próximo dos associados e desenvolver 
at ividades diversif icadas e adequadas ao quadro de confinamento existente.
No ano de 2020 foram levados a discussão pública vários projetos de regula-
mentação do novo Estatuto do Ministério Público, sobre os quais o SMMP ela-
borou os respetivos pareceres que foram determinantes para a alteração das 
propostas iniciais do CSMP e que seriam gravemente lesivas dos interesses do 
MP e dos magistrados do MP.
No âmbito do plano nacional de combate à corrupção o SMMP elaborou um do-
cumento proposta com 50 medidas.
De relevante ainda a apresentação da obra “A Autonomia do Ministério Público 
no Novo Estatuto”, da autoria do Professor Doutor Luís Sousa da Fábrica, de 
natureza singular para o Ministério Público, e que consti tui a primeira obra de 
fundo, da autoria de um catedrático de mérito inquestionável, onde é tratado o 
problema do equil íbr io entre a autonomia e hierarquia do MP.
O SMMP desenvolveu ainda várias iniciat ivas relacionadas com a Diret iva da 

I . Introdução
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PGR relat ivas aos poderes de intervenção hierárquica no sentido de conseguir 
a sua revogação por acarretar um grave perigo para a própria autonomia do 
MP.
Designadamente por iniciat iva da Direção do SMMP fomos ouvidos pelo Presi-
dente da República e pelos vários grupos parlamentares, onde tentamos aler-
tar para as inconsistências da Diret iva, para a sua i legal idade e os perigos 
para a autonomia do MP dela decorrentes.
A referência à at ividade do SMMP será apresentada em tópicos que mereçam 
destaque, como tem sido habitual neste documento. De entre eles sal ientam-
-se o fundo de greve, o patrocínio judiciário, a Revista do Ministério Público, 
as ações de formação, debate e cultura, os pareceres emit idos, os seguros, os 
protocolos, as instalações, etc.
Lembramos, no entanto, que a informação da vida sindical foi sendo disponibi-
l izada em tempo real no site do SMMP e através de informações enviadas aos 
associados por correio eletrónico, por mensagens telefónicas ou na apl icação 
SMMP Mobile, pelo que o presente Relatório consti tui um resumo global e 
eventualmente não esgotante da at ividade desenvolvida pela Direção.
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A Direção sempre procurou manter uma comunicação simples, direta e atual A 
Direção sempre procurou manter uma comunicação simples, direta e atual com 
os associados, ut i l izando preferencialmente os meios eletrónicos ( internet   e   
correio eletrónico), mais diretos, imediatos e baratos, mas não deixando de 
manter contacto pessoal por todo o país.
Foram enviadas newsletters por correio eletrónico, com o mais diverso t ipo de 
informações.

 Destacamos as seguintes:
 Janeiro de 2020
  8 |   Parecer da Direção do SMMP sobre o Regulamento Interno da Procu-

radoria-Geral da República.
 9 |   Parecer relat ivo ao projeto de Regulamento dos Quadros Complemen-

tares de Magistrados do Ministério Publico.
 21  |   Acão administrat iva de impugnação - Movimento Ordinário de Magis-

trados do Ministério Publico.
 21  |   Processamento de Vencimentos dos Magistrados do Ministério Publi-

co da Primeira Instância - janeiro 2020.
 28  |  Sede do SMMP - Novas instalações.

 Fevereiro de 2020
 6 |   Apresentação das conclusões do estudo sobre a autonomia e hierar-

quia à luz do novo Estatuto do Ministério Publico, da autoria do Pro-
fessor Doutor Luís Sousa da Fabrica.

 6 |   Comunicado - Por um sistema de just iça transparente e democrático.

 Março de 2020
 12 |  Comunicado - Coronavírus.
 26   |   Protocolo SMMP - Mult icare - AVALIADOR DE SINTOMAS COVID - 

19.
 26   |   Carta enviada aos membros do Conselho Superior do Ministério Pu-

bl ico relat iva à Lei 1-A/2020, de 19.03.

II .  Comunicação 
 
Com os Associados
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 Abril de 2020
 2   |   COVID-19 carta à Senhora Ministra da Justiça e Propostas do SMMP.
 21 |   Disponibi l ização pelo SMMP de Material de proteção COVID 19.
 23 |   Questionário MEDEL - Estratégia a seguir pela Comissão Europeia 

na apl icação da carta dos direitos fundamentais da União Europeia.

 Maio de 2020
 28 |   Sessão Zoom - Audição dos Colegas pela Direção do SMMP | Projeto 

de Regulamento do Movimento de Magistrados do Ministério Publico.

 Junho de 2020
 1 |   Eleições para o Conselho Superior do Ministério Publico.
 5 |   Independência do Poder Judicial -  Apoio aos Magistrados da Polónia.
 15 |   Parecer da Direção do SMMP sobre o Regulamento de Movimento 

dos Magistrados do Ministério Publico.
 16 |   Equipamento de proteção individual contra o COVID 19 - Carta en-

viada ao Presidente do Conselho Executivo dos CTT.
 24 |   Audição dos Colegas Associados do SMMP - Projeto de Regulamento 

sobre a Mobil idade.
 25 |   Assembleia-Geral Ordinária.

 Julho de 2020
 3 |   Audição dos Colegas Associados do SMMP - As Condições de Traba-

lho nos Tribunais e Medidas de Proteção Existentes.
 7 |   Parecer da Direção do SMMP sobre o Regulamento dos Instrumentos 

de Mobil idade e Gestão Processual.
 9 |   Audição dos Colegas Associados do SMMP - As Condições de Traba-

lho nos Tribunais e Medidas de Proteção Existentes.
 13 |   Parecer do SMMP sobre o Anexo II  ao Regulamento de Movimento 

dos Magistrados do Ministério Publico.

 Agosto de 2020
 31 |   Protocolos celebrados pelo SMMP.

 Setembro de 2020
 17 |   Conferencia Internacional “Public Prosecution and Rule of Law in 

Europe”.
 30 |   Ofício endereçado à Senhora Procuradora-Geral da República - In-

tromissão indevida em Sistema Informático.
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 Outubro de 2020 - SMMP
 10 |   ATUALIZAÇÃO DE DADOS ATÉ AO PRÓXIMO DIA 10.10.2020.
 12 |   Audição dos colegas associados do SMMP sobre a Estratégia Nacio-

nal de Combate à Corrupção.
 22 |    50 Medidas para combater a corrução - Proposta do SMMP.

 Novembro de 2020
 9 |   Inquérito onl ine sobre as condições de trabalho nos tr ibunais.
 24 |   Carta aberta em defesa do Estado de Direito.

 Dezembro de 2020
 2 |   Parecer da Direção do SMMP Sobre o Código de Conduta dos Magis-

trados do Ministério Público.
 16 |   Diret iva nº 4_2020 sobre o exercício de poderes hierárquicos no pro-

cesso penal.

A página do SMMP na internet tem cada vez mais importância na comunicação 
do sindicato, não só com os seus associados, mas também com a comunidade.
O SMMP incrementou a ut i l ização do Facebook (www.facebook.com/smmp.por-
tugal),  disponibi l izando aí regularmente informação, com grande adesão por 
parte dos associados e também de não magistrados.
Sempre que se considerou adequado foram enviadas mensagens para os tele-
móveis.
Foi mantida uma apl icação própria para smartphones e tablets. Manteve-se em 
funcionamento o serviço de cl ipping, com a seleção das notícias sobre o Minis-
tério Público e a Justiça.
Ao longo do período de mandato decorrido em 2020 e não obstante o quadro de 
pandemia e a impossibi l idade de contacto pessoal com os associados, a Dire-
ção dinamizou o contacto com os associados através do Zoom, designadamen-
te para ouvir os colegas sobre os mais diversos assuntos, como as propostas 
de regulamentos do CSMP e dar a conhecer as iniciat ivas do SMMP. 
Foram ainda mantidos contactos regulares por telefone e protagonizados em 
regra pelo Presidente do SMMP e pelas respetivas distr i tais.
A Direção recebeu muitos emails de associados com pedidos de diferente na-
tureza, que foram sempre objeto de resposta e tratamento preferencial no en-
caminhamento ou resolução dos problemas apresentados.
Mantém-se disponível a loja do SMMP online (http:/ / loja.smmp.pt/),  para além 
de permit ir  a venda direta das edições do SMMP, quer aos associados, quer 
a terceiros, incluindo a Revista do Ministério Público, permite ainda faci l i tar a 
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comunicação com os associados na divulgação e inscrição nas iniciat ivas do 
sindicato.
A Direção garantiu representação inst i tucional do SMMP em diversos eventos, 
designadamente congressos, tomadas de posse e lançamentos de l ivros.

Com a Comunicação Social

Ao longo do ano de 2020, a Direção manteve presença regular na comunicação 
social através de entrevistas, art igos de opinião e declarações dos seus mem-
bros, na imprensa, televisão e rádio, abordando os mais importantes assuntos 
at inentes à just iça em geral e ao Ministério Público em part icular.

Comunicados

Sempre que se just i f icou, foram emit idos comunicados, disponíveis no site do 
SMMP e acima referenciados a propósito da comunicação com os sócios.

COMUNICADO
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A pandemia por Covid-19 condicionou, de forma signif icat iva, a real ização de 
eventos, designadamente de assembleias de delegados sindicais.
11 de julho de 2020 – Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos magistra-
dos do Ministério Público em Lisboa.

III .  Grandes Eventos da Vida Sindical  
 

IV.  Audiências e Reuniões com Entidades 
e Personalidades

Desde o início do mandato, a Direção do SMMP real izou contactos regulares 
com as mais altas entidades da República Portuguesa, a quem sempre trans-
mit iu as ideias e pretensões dos magistrados do Ministério Público.
  Essas reuniões, em 2020, enumeradas de forma não exaustiva, foram 

as seguintes:
 06 de janeiro de 2020 – sessão solene de abertura do ano judicial.
 25 de novembro de 2020 – reunião com o Grupo Parlamentar do PSD.
 02 de dezembro de 2020 –  reunião com o Grupo Parlamentar do Bloco 

de Esquerda.
 03 de dezembro de 2020 – reunião com o Grupo Parlamentar do PCP.
 04 de dezembro de 2020 –  audição do SMMP pelo Presidente da Repú-

bl ica.
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O SMMP continuou a apoiar os colegas com problemas jurídicos relacionados 
com o exercício da função.
O patrocínio judiciário foi requerido por muitos associados relat ivamente a ma-
térias diversif icadas. Foram concedidos 13 patrocínios.
Em Lisboa o mesmo é assegurado pela sociedade Pedro Pinto, Bessa Mon-
teiro, Reis, Branco, Alexandre Jardim & Associados (para os associados dos 
Distr i tos Judiciais de Lisboa e Évora) e, no Porto, o Dr. José Manuel Goiana 
Mesquita (para os associados dos Distr i tos Judiciais de Porto e Coimbra).
Depois de real izado, em fevereiro de 2013, um inquérito sobre o patrocínio ju-
diciário, e tendo os resultados mostrado a satisfação dos associados sobre o 
serviço prestado, julgamos que continua a haver apreciação posit iva geral dos 
serviços de patrocínio disponibi l izados 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 f inanceiros respetivos, permit indo l i -
bertar fundos para outras at ividades.
Os associados que recorrem ao patrocínio judiciário do SMMP têm manifestado 
uma aval iação favorável dos serviços prestados.

V .  Patrocínio Judiciário
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VI .  Revista do Ministério Público

No ano de 2020 a RMP prosseguiu, sem interrupções, a sua publicação regular.
A Direção da Revista do Ministério Público é consti tuída pelo Diretor, Rui Car-
doso, e pelo Conselho Editorial,  composto por Ana Crist ina Ermida, Ana Mas-
sena, André Lamas Leite, Carlos Lobato Ferreira, Dionísio Xavier Mendes, Hé-
l io Rigor Rodrigues, Higina Castelo, Jorge dos Reis Bravo, José Espada Niza, 
J. P. Ribeiro de Albuquerque, Pedro Caetano Nunes.
A RMP tem-se mantido f iel  ao ideário da sua fundação, visando uma melhor 
real ização do direito e da just iça. Tem por objet ivos específ icos contr ibuir para 
o aperfeiçoamento do sistema judiciário, para um debate fundamentado sobre 
as leis e a sua apl icação, para a construção e consolidação, no âmbito euro-
peu e internacional, de uma just iça democrática, e para a dignif icação e ape-
trechamento técnico e cultural da magistratura do Ministério Público. Procurou 
manter, no quadro da l iberdade e plural ismo de opiniões que é t imbre da revis-
ta, uma equil ibrada distr ibuição dos textos, quanto às autorias (académicos, 
magistrados do Ministério Público e judiciais, prof issionais do direito), aos con-
teúdos ( jurídicos e, quando just i f icado, outros com relevância para o enriqueci-
mento técnico e cultural dos interessados), aos temas (embora predominância 
do direito penal e processual penal, sem descurar a necessária diversidade, 
do direito de famíl ia e menores, administrat ivo, f iscal,  insolvência, União Eu-
ropeia, fundações, organização judiciária, etc.) e plural idade de perspetivas 
(teóricos, mas também aplicação e de prática judiciária).
O sít io da RMP (http:/ /rmp.smmp.pt/) foi regularmente atual izado com os con-
teúdos apropriados, nomeadamente os índices e extratos dos números da re-
vista que foram sendo publicados.
Continuaram a estar disponíveis gratuitamente onl ine (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 disponibi l ização 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.  
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VII .  Publicações

Continuou a ser objet ivo da Direção reforçar a ação do SMMP na edição de 
obras e na dinamização de um Departamento de ref lexão e de formação que 
t ivessem como objeto assuntos de interesse para o Ministério Público ou a 
sua atividade, assim valorizando a r iqueza do conhecimento jurídico e da ex-
periência prof issional dos magistrados do Ministério Público, impulsionando a 
modernização desta magistratura para a construção 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.
O SMMP continua a dinamizar a edição de obras de interesse prático e teórico 
sobre o Ministério Público, tendo editado e distr ibuído pelos associados o l ivro 
“A Autonomia do Ministério Público no Novo Estatuto”.
Continuou a estar disponibi l izada a loja onl ine (http:/ / loja.smmp.pt/) para ven-
da das suas edições, quer aos associados, quer a terceiros, incluindo a Revis-
ta do Ministério Público.

VIII .  Atividades Distritais

O SMMP continuou o seu esforço para se aproximar do maior número de asso-
ciados e envolve-los nas suas at ividades, onde têm t ido papel fundamental as 
iniciat ivas levadas a cabo por cada uma das Distr i tais do SMMP.
Descrevem-se de seguida as at ividades organizadas e dinamizadas pelas Dis-
tr i tais do SMMP:

 - Visitas Guiadas à Exposição de Paula Rego em Serralves - Porto.
 - “Linguagem Não Verbal no Processo Penal” - Coimbra.
 - Justiça à Conversa COM Júl io Machado Vaz.
 -  Sessão de Esclarecimento Online com o Professor Doutor Vítor Duque, 

Médico Epidemiologista.
 - Justiça e os Desafios em Tempos de Pandemia.
 - Justiça à Conversa com Joana Rocha - Webinar Nacional.
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 -   Sessão Zoom “Regras de Uti l ização do Material Individual”,  com o Co-
mandante dos Bombeiros Voluntários de Camarate - Luís Mart ins.

 -  “Violência Doméstica” - Investigação da Violência Doméstica em tempos 
de Pandemia.

 - WORKSHOP | Mindfulness – Introdução à Prática.
 -  Conferência “Direito, Pandemia e Futuro - Direito Processual e Proba-

tório.
 - Conferência “Direito, Pandemia e Futuro - Direito Civi l  e Laboral.
 -  Festa de Natal - “Um Sonho de Natal”.

Sindicato dos Magistrados
do Ministério Público
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IX . Pareceres

Ao longo do ano 2020 e sempre que tal lhe foi sol ici tado, o SMMP emit iu a sua 
opinião sobre várias iniciat ivas legislat ivas em curso no Governo ou na As-
sembleia da República, exprimindo não só os pontos de vista dos membros da 
Direção, mas também dos vários colegas que, a propósito de cada assunto e 
de acordo com a sua especial idade, foram consultados. Alguns pareceres t ive-
ram a colaboração essencial de vários associados, que têm o nosso profundo 
agradecimento.
Foram ainda elaborados pareceres sobre os Projetos de Regulamento levados 
a discussão pública pelo CSMP e relat ivos ao Novo EMP.
- Parecer da Direção do SMMP sobre o Regulamento Interno da Procuradoria-
-Geral da República.
- Parecer relat ivo ao projecto de Regulamento dos Quadros Complementares 
de Magistrados do Ministério Público.
- Parecer da Direcção do SMMP sobre o Regulamento de Movimento dos Ma-
gistrados do Ministério Público.
- Parecer da Direcção do SMMP sobre o Regulamento dos Instrumentos de Mo-
bi l idade e Gestão Processual.
- Parecer do SMMP sobre o Anexo II  ao Regulamento de Movimento dos Magis-
trados do Ministério Público.
- 50 Medidas para combater a corrupção - Proposta do SMMP.
- Parecer da Direção do SMMP Sobre o Código de Conduta dos Magistrados do 
Ministério Público.

X .  Organizações Internacionais

Em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19 a at ividade internacional 
teve fortes l imitações, tendo sido cancelada a conferência anual da IAP e as 
reuniões da MEDEL apenas poderem ocorrer à distância.
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XI .  Ministério Público Solidário

O SMMP continuou a apoiar at ivamente o Ministério Público Solidário – Inst i-
tuição Part icular de Solidariedade Social e os seus esforços de ser um instru-
mento de transformação social,  que beneficie, no mesmo passo, os seus asso- 
ciados e a sociedade civi l .
Por sua vez, o Ministério Público Solidário tem-se envolvido e apoiado algumas 
das iniciat ivas do SMMP, designadamente como parceiro nas festas de Natal.

XII .  Benefícios, Protocolos, Seguros de Saúde 
e de Responsabilidade Civil Profissional 
e outros

O SMMP aproveita para voltar a divulgar a informação aos associados de todos 
os benefícios que lhes proporciona, fruto dos protocolos e da dinâmica que tem 
empreendido na defesa dos respetivos interesses socioprofissionais. Os bene-
fícios são os seguintes:

 Patrocínio judiciário

 O patrocínio judiciário é concedido pela Direção do SMMP, a requerimen-
to do sócio que pretenda agir para fazer valer direitos prof issionais próprios ou 
defender-se em processo discipl inar ou em ação cível ou administrat iva ou em 
processo crime diretamente decorrentes do exercício das funções de magistra-
do.
O patrocínio judiciário consiste no pagamento do serviço de advogado contra-
tado pelo Sindicato, compreendendo a consulta jurídica e a representação em 
processos administrat ivos e judiciais.
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O patrocínio não pode ser concedido nos seguintes casos:
 - Lit ígios entre magistrados do Ministério Público;
 -  Reclamações ou recursos de decisões relat ivas a concursos, movimen-

tos ou l istas de antiguidade;
 -  Reclamações das decisões relat ivas a classif icações de serviço, com 

exceção 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.

 Fundo de Greve

 O Fundo de Greve é um fundo de capital autónomo e destina-se a asse-
gurar o pagamento de compensação aos associados do SMMP pela perda de 
rendimentos advinda do legít imo exercício do direito de greve.
As receitas do Fundo de Greve não são ret iradas 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.

 Seguro de Responsabilidade Civil Profissional

 Desde 4 de Fevereiro de 2015, todos os associados do SMMP passaram 
a beneficiar, gratuitamente, de um seguro de responsabil idade civi l  pro- f is-
sional, que garante o pagamento das indemnizações que, nos termos estabe-
lecidos na legislação especial que define o regime da responsabil idade civi l 
extra- contratual do Estado e demais entidades públicas, sejam devidas pelo 
segurado ao Estado, em virtude do exercício por parte deste do direito de re-
gresso, por danos causados a terceiros decorrentes dos atos ou omissões que 
o Segurado, com culpa grave, prat ique no exercício das suas  funções.
O capital seguro é de €50.000,00 por sinistro, anuidade e Segurado.
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Apenas não pode ser mais elevado por incapacidade f inanceira do SMMP para 
o suportar. 
Por esse motivo, recomendamos a subscrição da apólice facultat iva, que tem 
um capital seguro de €450.000,00 por sinistro, anuidade e segurado. Quem o 
f izer, f icará com um capital seguro total de € 500.000,00 por sinistro e anuida-
de.
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 signif ica 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 pa-
gamento do prémio é feito integralmente por anuidade, pelo que é mais vanta-
joso para o associado aderir a este seguro facultat ivo apenas no início de cada   
anuidade.
Para subscrever a apól ice facultat iva, 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 part iculares, estão disponí-
veis na área reservada do site do SMMP e em http:/ /www.f idel idade.pt/protoco- 
los/20312/rcprofissional/Pages/Home.aspx.

Seguro de Internamento Hospitalar

O SMMP oferece aos seus associados uma apólice de Internamento Hospitalar, 
com as seguintes característ icas:
 - Capital de 25.000€;
 -  Garantia de Subsídio Diário de 25€ em caso de internamento, com um 

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

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

 -  A compart icipação é de 90% e efetuada por reembolso sobre o remanes-
cente de uma prévia compart icipação da ADSE;

 - Inexistência de períodos de carências.
Só não beneficiam deste seguro os associados que dele expressamente pres-
cindiram.
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A part ir  de 1 de junho de 2013, este seguro foi alargado aos cônjuges (ou equi-
parados) dos associados e seus f i lhos dependentes até aos 25 anos, desde 
que tal tenha sido comunicado ao secretariado do SMMP.

 SEGURO DE SAÚDE – Planos Complementares à Multicare

 Em complemento ao seguro de internamento hospitalar, a Mult icare ofe-
rece aos associados do SMMP a possibi l idade de subscreverem, para si e seus 
agregados famil iares, um seguro de saúde completo em condições mais favo-
ráveis que as do mercado.
Quaisquer outras informações (sobre coberturas, preços, etc.) podem ser obti-
das através do enderenço eletrónico disponível a todos os associados: http:/ /
www. f idel idade.pt/protocolos/20312/segurosaude/Pages/Home.aspx#b8c0e-
604-2a- 40-4cb6-aa55-eef92da844b8.

 SEGURO DE SAÚDE – Planos Alternativo à ADSE

 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 f i lhos que pretendam aban-
donar a ADSE (os descontos para a ADSE são 3,5% do salário bruto).
O nosso objet ivo foi e é o de proporcionar aos associados a possibi l idade de 
reduzirem custos com a proteção da saúde. Em alguns casos, a redução será 
signif icat iva.
A decisão de mudar será de cada um, que deverá ponderar as suas circunstân-
cias pessoais (v.g.,  idade, estado de saúde, número de membros do agregado 
famil iar, etc.) e anal isar com cuidado e profundidade as vantagens e desvan-
tagens da mudança.
Alerta-se para o facto de a saída da ADSE ter carácter definit ivo.
Quaisquer esclarecimentos adicionais (nomeadamente simulações) deverão 
ser sol ici tados à Fidel idade – Gabinete de Canais Corporativos e Protocolos, 
nas pessoas das Dras:
 -  Leonor Pinto: Telefone 213401564 | Ext: 664264 maria. leonor.tomaz@

fidel idade.pt.
 -   Leonor Cameira: Telefone 213401566 | Ext: 664266 maria. leonor.camei-

ra@fidel idade.pt.
Aos 70 anos, os subscri tores poderão passar para um plano SMMP Sénior. 
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Quaisquer outras informações (sobre coberturas, preços, etc.) podem ser obti-
das através dos endereços eletrónicos disponíveis a todos os associados:
 -  h t tp : / /www.f ide l idade.pt /protocolos/20312/segurosaude/Pages/Home.

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

 Assistência Médica Permanente

 Todos os associados do SMMP e seus e agregados famil iares (cônjuges 
ou equiparados, ascendentes e descendentes) beneficiam também de assis-
tência médica permanente, em todo o terr i tór io nacional.
Os serviços incluídos são os seguintes: assistência telefónica de emergência e 
aconselhamento; transporte de urgência; assistência clínica domici l iár ia.
Nota: Estas garantias são vál idas apenas em Portugal; a Empresa Prestadora 
da Assistência será a CARES (Grupo Caixa Geral de Depósitos); foi enviado a 
todos os associados 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 qual idade de associado do Sindicato dos Magistrados do Ministério 
Público.

 Protocolos com Instituições de Crédito

 Ao longo destes anos, o SMMP tem negociado com as várias inst i tuições 
de crédito do mercado português, designadamente com a Caixa Geral de De-
pósitos (CGD), o Banco Santander Totta (BST), o Banco Português de Investi-
mento (BPI), o Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), o Barclays Bank (BB), 
o Banco Best (BBest) e o Banco do Brasi l  (BBrasi l) ,  diversas condições mais 
vantajosas para os seus associados, designadamente isenção de comissões e 
redução de comissões e taxas de juro no crédito.

 Formação

 Um dos principais objet ivos do SMMP consiste em fomentar o aperfei-
çoamento técnico e cultural dos seus associados, pelo que o Sindicato tem 
estabelecido vários protocolos que permitem, por um lado, a formação técnica 
dos seus associados, como redução de propinas em cursos pós-universitários, 
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mestrados e doutoramentos e, por outro lado, a aquisição de l ivros em condi-
ções vantajosas.

 Outros

 O SMMP celebrou ainda vários outros protocolos, nas mais diversas 
áreas, incluindo, transportes; turismo; lazer e restauração; saúde e bem-estar; 
ensino e tempos l ivres; ramo automóvel (venda de pneus, travões, amortece-
dores; prestação de serviços de reparação); equipamentos de segurança; ser-
viços de estét ica.
Todos os protocolos, condições de adesão e descontos apl icáveis podem ser 
consultados e estão disponíveis na área reservada do site do SMMP.
Mais informações sobre estes benefícios seguros estão disponíveis na área de 
sócios da página do SMMP na internet.

XIII .  Novos Sócios

Apesar da irregularidade de início de cursos para novos magistrados do Minis-
tério Público, o número de associados continua a crescer.
Contrariamente ao que sucedia até há alguns anos, atualmente quase todos os 
associados que se reformam ou jubi lam permanecem no SMMP.
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XIV .  Instalações

O SMMP é proprietário de uma fração autónoma sita na Rua Tomás Ribeiro, nº 
89, 3º, em Lisboa, onde se encontra instalada a sua sede.
No segundo tr imestre de 2019 iniciou-se a construção de um prédio, num terre-
no contíguo ao nosso. No decurso dessa obra foram efetuadas demolições, re-
moção de terras e escavações. No dia 13 de janeiro de 2020, quando o emprei-
teiro se encontrava a escavar o terreno, o mesmo destruiu o muro de suporte 
do nosso prédio. Como consequência, o nosso edifício deslocou-se horizontal-
mente, o que provocou a quebra das estacas de madeira das fundações, bem 
como danos graves na estrutura do prédio e abertura de grandes fendas, em 
várias paredes. Face à instabi l idade do prédio e o r isco de o mesmo ruir,  houve 
necessidade de evacuar de emergência todas as pessoas que se encontravam 
no seu interior, inclusivamente as funcionárias do SMMP. Desde essa data, por 
razões de segurança, a proteção civi l  proibiu o acesso ao edifício, não obstan-
te o mesmo ter sido travado, posteriormente, com vários tubos metál icos. Con-
vém sal ientar que o nosso prédio é centenário e as suas fundações e parte da 
estrutura é construída em madeira, pelo que é substancialmente mais frági l  do 
que outros edifícios modernos. Na mesma semana em que ocorreu o acidente, 
a direção do SMMP arrendou um espaço na Avenida António Augusto de Aguiar, 
onde nos encontramos a funcionar provisoriamente.
Face ao sinistro, os proprietários das frações do nosso prédio, incluindo nós, 
encetaram contactos com o dono da obra. Num momento inicial tentámos a 
reconstrução do prédio, mas tal mostrou-se inviável por diversas razões. As 
únicas soluções que nos restam passam por um l i t ígio judicial ou por um acor-
do de venda com o dono do prédio vizinho. Por forma a resolver a situação o 
mais rapidamente possível,  uma vez que um l i t ígio para resolver uma questão 
desta natureza poderá demorar muito tempo e dinheiro, a direção do SMMP 
entendeu part icipar numa negociação para a venda da nossa fração, salva-
guardando sempre o facto da últ ima palavra quanto a esta matéria caber à 
Assembleia Geral.  O processo negocial durou vários meses, mas foi possível 
chegar a um acordo entre todos os proprietários do prédio e o dono da obra 
do prédio vizinho. Tal tarefa não foi nada fáci l ,  pois para além da negociação 
com o comprador, houve necessidade de se conci l iarem os interesses de todos 
os proprietários do nosso prédio, pois o edif ício terá de ser vendido em bloco. 
Neste momento o imóvel só tem interesse para efeitos de construção, pois não 
se encontra habitável ou capaz de ser ut i l izado.
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Existe, contudo, fruto do trabalho de negociação encetado pela direção e pelos 
demais condóminos, um acordo de venda da sede em condições claramente 
favoráveis ao SMMP e que seguramente permite perspetivar a resolução rápida 
do problema e ser encontrada nova sede.

XV .  Considerações Finais

Esta é a prestação de contas sobre as at ividades desenvolvidas pela Direção 
do SMMP nos 12 meses de mandato exercido em 2020.
Nunca recusámos disponibi l idade e dedicação, cientes da importância que o 
SMMP tem para os seus associados, para o Ministério Público e para o nosso 
sistema de Justiça. E essa disponibi l idade acresceu sempre às responsabil i -
dades funcionais já que nenhum dos membros da Direção tem dispensa parcial 
ou total de serviço, ao contrário do que sucede com associações congéneres.
Procurámos dignif icar os seus magistrados, defendendo intransigentemente a 
in- dependência do Ministério Público, os valores democráticos que o devem 
inspirar, a sua vocação social e a suas insubsti tuíveis atr ibuições para a efet i -
va garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, para a defesa do interesse 
público, valorizando a formação, o mérito e a qual idade dos seus magistrados, 
defendendo uma carreira digna, com progressão e real ização profissionais, de-
fendendo um estatuto socioprofissional ajustado à exigente complexidade das 
suas funções, com a exclusividade, responsabil idade 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 colet ivos dos seus associados 
e, com ela, a defesa da cidadania democrática num Estado de Direito como via 
para a consolidação de uma democracia resistente.
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Lisboa, 20 de março de 2020
 A Direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público
 António Ventinhas  -  Presidente
 Adão Carvalho  -  Secretário-Geral e Presidente da Distr i tal  do Porto
 João Paulo Bota - Tesoureiro
 José Niza - Vogal
 Frederico Ferreira  -  Vogal
 Paulo Lona  -  Presidente da Distr i tal  de Coimbra
 Maria João Teixeira  -  Presidente da Distr i tal  de Évora
 Rita Carmona  -  Presidente da Distr i tal  de Lisboa
 Miguel Rodrigues  -  Vogal
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