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A Direcção dá a conhecer actividade do Sindicato dos Magistrados do 
Ministério Público desde Março de 2015, prestando contas do que fez nos 
9 meses de mandato (2015) que os associados lhe conferiram.
Um dos grandes acontecimentos que marcaram o SMMP foi o X Con-
gresso, com o tema: Qualidade da Justiça, Qualidade da Democracia”. 
Outro foi constituído pelas eleições disputadas para os órgãos sociais do 
SMMP. No plano geral, destaca-se a continuação da implementação da 
reforma do mapa judiciário, incompleta e frustrada pela  não aprovação 
dos Estatutos das Magistraturas, a que se continuou a associar a crise fi-
nanceira e orçamental, que tem condicionado o necessário investimento 
na Justiça, na formação de novos quadros de magistrados e funcionários. 
A par disso, os casos criminais, mediaticamente explorados e omnipresen-
tes, têm condicionado a percepção pública da intervenção do Ministério 
Público. Tal quadro marcou e continuará a marcar a actuação do SMMP 
e a determinar a sua intervenção política e sindical.
A referência à actividade do SMMP será apresentada em tópicos que 
mereçam destaque. De entre eles salientam-se o fundo de greve, o pa-
trocínio judiciário, a Revista do Ministério Público, as publicações realiza-
das, as acções de formação, debate e cultura, os pareceres emitidos, 
dos seguros, dos protocolos, da reorganização do secretariado, das ins-
talações, etc.
A informação da vida sindical foi sendo disponibilizada em tempo real 
no site do SMMP e através de informações enviadas aos associados por 
correio electrónico. 

 I.
 INTRODUÇÃO
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com/smmp.portugal), disponibi-
lizando aí regularmente informa-
ção, com grande adesão por 
parte dos associados e também 
de não magistrados. 
Sempre que se considerou ade-
quado, foram enviadas mensa-
gens para os telemóveis.
Continua disponível o canal do 
SMMP no youtube (www.youtube.
com/user/tvsmmp), local onde 
foram publicados alguns vídeos 
de conferências do SMMP e do X 
Congresso.
Depois de estudada, está em vias 
de implementação uma aplica-
ção própria para smartphones e 
tablets.
Manteve-se em funcionamento o 
serviço de clipping, com a selec-
ção das notícias sobre o Ministério 
Público e a Justiça, passando a 
haver a possibilidade de visuali-
zação das mesmas em formato 
“pdf”.
Ao longo do período de manda-
to decorrido em 2015, a Direcção 
dinamizou e privilegiou o contacto 
pessoal com os associados, tendo 
havido deslocações a diversos tri-
bunais dos quatro distritos judiciais, 
onde se realizaram reuniões, visi-
tas, almoços e jantares com cole-
gas das comarcas/Instâncias de:
Lisboa – Porto – Sintra – Cascais – 
Loures – Oeiras – Setúbal – Leiria - 
Viseu  - Portimão - Castelo Branco.
A Direcção foi recebendo muitos 
emails de associados com pedi-
dos de diferentes naturezas, que 
foram sempre objecto de resposta 
e tratamento preferencial no en-
caminhamento ou resolução dos 
problemas apresentados.

A Direcção sempre procurou 
manter uma comunicação simples, 
directa e actual com os associa-
dos, utilizando preferencialmente 
os meios electrónicos (internet e 
correio electrónico), mais directos, 
imediatos e baratos, mas não dei-
xando de manter contacto pes-
soal por todo o país.
Foram enviadas newsletters por 
correio electrónico, com o mais 
diverso tipo de informações.
A página do SMMP na internet 
tem cada vez mais importância na 
comunicação do sindicato, não só 
com os seus associados, mas tam-
bém com a comunidade, tendo 
uma média de visitas mensais na 
ordem dos 50.000. 
Salienta-se a sua renovação em 
termos de imagem e novas/mais 
fáceis funcionalidades, permitindo 
um acesso mais simples e eficaz, a 
reformulação do acesso à área re-
servada, área de grande utilidade 
na comunicação com os associa-
dos. Nessa área estão documentos 
respeitantes aos debates e acções 
de formação organizados pelo 
SMMP (textos e apresentações), 
protocolos em vigor, informações 
actualizadas sobre as acções judi-
ciais interpostas pelo SMMP, etc.
O SMMP incrementou a utilização 
do Facebook (www.facebook.

 II.
COMUNICAÇÃO

A.
Com os associados
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Aqui elencamos os principais even-
tos da vida do SMMP em 2015:

>  Eleições dos Corpos Gerentes do 
SMMP para o triénio 2015/2018.

     Houve duas listas concorren-
tes. Foi a maior de votação de 
sempre, com 856 votantes, num 
universo de 1301 eleitores, dando 
vitória à Lista A (António Venti-
nhas).

   >  A tomada de posse dos mem-
bros dos órgãos sociais para 
o triénio 2015-2018 ocorreu no 
dia 9 de Abril de 2015, no Cen-
tro de Estudos Judiciários.

>  8 de Fevereiro - Assembleia de 
Delegados Sindicais – Leiria 
(anterior Direcção)

    _  5 a 8 de Março- X Congresso 
do Ministério Público – Vila-
moura (anterior Direcção).

>  9 e 10 de Maio- Assembleia de 
Delegados Sindicais - Tomar. 

>  12 de Maio- audição do SMMP 
na comissão de direitos, liberda-
des e garantias da Assembleia 
da República ( novo modelo 
proposto para a PJ).

>  3 de Julho- Homenagem a Rui 
Cardoso e anterior Direcção.

>   Comemoração 40 anos do SMMP 

 III.
GRANDES EVENTOS

DA VIDA SINDICAL

Mantém-se disponível a loja do 
SMMP online (http://loja.smmp.
pt/), para além de permitir a ven-
da directa das edições do SMMP, 
quer aos associados, quer a tercei-
ros, incluindo a Revista do Ministé-
rio Público, permite ainda facilitar 
a comunicação com os associa-
dos na divulgação e inscrição nas 
iniciativas do sindicato.
A Direcção garantiu represen-
tação institucional do SMMP em 
diversos eventos, designadamente 
congressos, tomadas de posse e 
lançamentos de livros.

Ao longo dos 9 meses de mandato 
no ano de 2015, a Direcção man-
teve presença regular na comu-
nicação social através de entre-
vistas, conferências de imprensa, 
artigos de opinião e declarações 
dos seus membros, na imprensa, 
televisão e rádio, abordando os 
mais importantes assuntos que 
respeitam à Justiça em geral e ao 
Ministério Público em particular.

Sempre que se justificou, foram 
emitidos comunicados, dis-
poníveis no site do SMMP.

B.
Comunicação Social

C.
Comunicados



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 20156

- Palácio Foz – Lisboa.

>  18 de Setembro- Inauguração da 
sede distrital do SMMP - Coimbra.

>  21 de Novembro- comemora-
ções 40 anos do SMMP, Casa da 
Música - Porto.

>  9 de Dezembro- Organização 
de colóquio internacional no 
dia internacional de combate à 
corrupção.

Marcaram a actividade do SMMP 
e o quadro das eleições, como as-
suntos centrais, a reforma da orga-
nização judiciária e a não revisão 
do Estatuto do Ministério Público.
No que toca à reforma da Orga-
nização Judiciária o SMMP tem 
denunciado a acarência de meios 
e exigido a abertura de um Cur-
so de Formação de Magistrados 
do Ministério Público, o que veio 
a ser anunciado recentemente já 
no quadro político resultante das 
últimas eleições legislativas..
Quanto à reforma dos Estatutos, 
persistindo como tema central da 
actividade do SMMP, a nossa inter-
venção publica denunciou

a política e os políticos que que-
braram compromissos com essa 
reforma e renovará o seu empe-
nho com o novo governo para 
que essa reforma se faça a breve 
trecho, dando continuidade ao 
trabalho da anterior direcção 
quanto aos princípios gerais e com 
base no articulado que resultou 
do Grupo de Trabalho constituído 
junto do MJ e que oportunamente 
foi divulgado.

 IV.
REFORMA

DA ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 

E NOVO ESTATUTO 
DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
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Depois de fechado o processo de 
consagração estatutária, foi alo-
cada ao fundo de greve a quan-
tia definida na Assembleia Geral 
realizada para o efeito.
Sublinhamos o seu carácter uni-
versal (todos os associados bene-
ficiam) e gratuito (os associados 
não têm de pagar pela sua consti-
tuição ou reforço, pois o mesmo foi 
constituído e será reforçado com 

parte do resultado do SMMP em 
cada exercício contabilístico, con-
forme deliberação da Assembleia-
-Geral).
Fazê-lo, ao mesmo tempo que 
se aumenta significativamente o 
âmbito das coberturas dos segu-
ros que o SMMP oferece aos seus 
associados (v.g., de saúde e de 
responsabilidade civil profissional, 
como se verá adiante).

 V.
FUNDO DE GREVE

 VI.
AUDIÊNCIAS
E REUNIÕES

COM OUTRAS
ENTIDADES

E PERSONALIDADES

Desde o início do mandato, a Di-
recção do SMMP realizou contac-
tos regulares com as mais altas en-
tidades da República Portuguesa, 
a quem sempre transmitiu as ideias 
e pretensões dos magistrados do 
Ministério Público, nomeadamente 
aquelas aprovadas nas Assem-
bleias-Gerais e nas de Delegados 
Sindicais, bem como, naturalmen-
te, as da própria Direcção. 
Essas reuniões ocorreram com as 
seguintes entidades:
1- Presidente da República
2-  Presidente do Supremo Tribunal 

de Justiça. 

3-  Presidente do Supremo Tribunal 
Administrativo.

4-  Presidente do Tribunal Constitu-
cional.

5-  Presidente do Tribunal de Con-
tas.

6- Ministra da Justiça.
7-  Procuradora-Geral da Repúbli-

ca.
8-  Grupo parlamentar do Partido 

Comunista Português.
9-  Grupo parlamentar do Bloco de 

Esquerda.
10-  Grupo parlamentar do Partido 

Socialista.
11-  Grupo parlamentar do Partido 
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aqueles que, em maior ou menor 
grau, trabalham no sistema de 
aplicação de Justiça, tendo já or-
ganizado vários eventos com essas 
instituições e preparando-se para 
dar continuidade a essas parce-
rias.

Social Democrata.
12-  Grupo parlamentar do Partido 

Popular.

A Direcção do SMMP aprofundou 
relações com as diversas asso-
ciações representativas de todos 

 VII.
PATROCÍNIO

JUDICIÁRIO

O SMMP continuou a apoiar os 
colegas com problemas jurídicos 
relacionados com o exercício da 
função.
O patrocínio judiciário foi requerido 
por muitos associados relativamen-
te a matérias diversificadas.
Em Lisboa o mesmo é assegurado 
pela sociedade Pedro Pinto, Bessa 
Monteiro, Reis, Branco, Alexandre 
Jardim & Associados (para os asso-
ciados dos Distritos Judiciais de Lis-
boa e Évora) e, no Porto, o Dr. José 
Manuel Goiana Mesquita (para os 
associados dos Distritos Judiciais de 
Porto e Coimbra). 
Em Fevereiro de 2013, foi realizado 
um inquérito sobre o patrocínio 
judiciário, tendo os resultados mos-
trado a satisfação dos associados 
sobre o serviço prestado. 
Os gastos crescentes com o pa-
trocínio judiciário foram motivo de 
preocupação da anterior Direc-
ção, tendo sido aprovada pela 
Assembleia-Geral, em 29.03.2014, 
uma alteração ao Estatuto do 
SMMP (passando a prever a exis-
tência de um Regulamento do 

Patrocínio Judiciário).
 A aprovação desse Regulamento 
visou limitar a utilização do patro-
cínio judiciário, uma vez que as 
despesas com o mesmo estavam a 
atingir valores incomportáveis.
Não obstante a limitação imposta, 
os custos continuaram muito eleva-
dos.
No ano de 2015 foi renegociado o 
contrato de prestação de serviços 
com a sociedade de advogados 
que presta serviço em Lisboa (e 
que dá origem à maior despesa a 
título de honorários).
O contrato anterior partia do pa-
gamento mensal de 90 horas, pro-
cedendo ainda o SMMP ao paga-
mento adicional de horas extras se 
esse valor fosse excedido.
Pouco tempo depois de termos 
tomado posse, fomos confrontados 
com o pagamento de uma factura 
de cerca de 20.000 Euros referente 
à cobrança de horas adicionais.
De imediato, solicitámos uma 
reunião e iniciámos conversações 
para renegociação do contrato 
com a sociedade de advogados 



9RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2015

poupança relevante no futuro.
Foi ponderada a mudança do 
escritório de advogados de Lisboa, 
mas atentos os processos em curso 
e o elevado grau de satisfação dos 
associados com o mesmo, optá-
mos por manter o contrato.

mencionada.
Da negociação resultou uma aven-
ça que assenta no pagamento de 
uma quantia mensal equivalente 
a 75 horas de trabalho, mas que 
não implica o pagamento de horas 
adicionais, o que se traduzirá numa 

 VIII.
REVISTA

DO MINISTÉRIO
PÚBLICO

Nos ano de 2015, a RMP pros-
seguiu, sem interrupções, a sua 
publicação regular. Estamos já no 
número 144!
A RMP manteve-se fiel ao ideário 
da sua fundação, visando uma 
melhor realização do direito e da 
justiça. Tem por objectivos especí-
ficos contribuir para o aperfeiçoa-
mento do sistema judiciário, para 
um debate fundamentado sobre 
as leis e a sua aplicação, para a 
construção e consolidação, no 
âmbito europeu e internacional, 
de uma justiça democrática, e 
para a dignificação e apetre-
chamento técnico e cultural da 
magistratura do Ministério Público. 

Procurou manter, no quadro da 
liberdade e pluralismo de opiniões 
que é timbre da revista, uma equi-
librada distribuição dos textos, 
quanto às autorias (académicos, 
magistrados do Ministério Público 
e judiciais, profissionais do direito), 
aos conteúdos (jurídicos e, quando 
justificado, outros com relevância 
para o enriquecimento técnico 
e cultural dos interessados), aos 
temas (embora predominância 
do direito penal e processual 
penal, sem descurar a necessária 
diversidade, do direito de família 
e menores, administrativo, fiscal, 
insolvência, União Europeia, funda-
ções, organização judiciária, etc.), 
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Continuaram a estar disponíveis 
gratuitamente online (http://rmp.
smmp.pt/e-rmp) os números mais 
antigos da RMP em formato e-
-book, com o que se pretendeu 
torná-los acessíveis a todos os as-
sociados e à comunidade jurídica 
em geral. Já foram disponibilizados 
88 números. 

e pluralidade de perspectivas (teó-
ricos, mas também aplicação e de 
prática judiciária).
O sítio da RMP (http://rmp.smmp.
pt/) foi regularmente actualizado 
com os conteúdos apropriados, 
nomeadamente os índices e ex-
tractos dos números da revista que 
foram sendo publicados.

 IX.
PUBLICAÇÕES

2016

Sandra Elisabete Milheirão Alcaide

PREFÁCIO DE

Conselheiro João da Silva Miguel
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Os longos tempos que nos levaram até ao Tratado de Lisboa permitiram à 
União Europeia criar a base jurídica que futuramente permitirá instituir uma 
Procuradoria Europeia. O seu artigo 86.º, autoriza expressamente o Conselho 
a, por meio de regulamentos adotados de acordo com um processo legislati-
vo especial, instituir uma Procuradoria Europeia a partir da Eurojust.
Contudo, criada tal possibilidade, muito caminho ainda falta percorrer antes 
de a projetada instituição poder passar do plano legal à prática. Está ainda 
em discussão toda a sua estrutura, organização e estatuto, as suas relações 
com as jurisdições dos Estados, não só quanto ao modelo organizacional 
como também quanto ao seu funcionamento na prática, mas sobretudo qual 
o seu âmbito de competência material desse novo órgão europeu, isto é, para 
que tipo de matérias deve estar vocacionado.
Impõe-se, pois, uma reflexão profunda e doradoura sobre qual será o âmbito 
de competência material da Procuradoria Europeia.
Manter-se-á no âmbito da jurisdição penal ou estará vocacionado para outras 
jurisdições? 
Caso se venha a concluir que se restringirá ao Direito Penal (em sentido 
amplo), como entender a referência feita no TFUE à proteção dos interesses 
financeiros da União Europeia e a possibilidade de extensão da sua compe-
tência à criminalidade grave transfronteiriça? 
E a proteção da moeda única e do ambiente, poderão também integrar o 
âmbito de competência material da Procuradoria Europeia? 
São, pois, estas as questões que abordaremos num esforço que envidamos 
para perseguir o caminho que os Estados-membros já mostraram querer 
seguir, deixando sempre o espírito e a criatividade abertos para a possibilida-
de de virem a ser encontradas soluções com as quais nunca contaríamos, já 
que em direito europeu nos vamos habituando a ser surpreendidos com 
respostas imprevisíveis mas que são o único resultado possível no seio do 
consenso dos Estados-membros.

ÂMBITO
DE COMPETÊNCIA MATERIAL
DA PROCURADORIA
EUROPEIA
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O Ministério Público é um órgão de poder judicial relativamente recente: 
nasceu na Revolução Liberal e atingiu a maioridade na Revolução do 25 de 
Abril.
Porém, as suas origens são muito antigas, já que as suas funções relevam 
da soberania e o nosso Estado é multissecular.
As funções de ministério público «avant la lettre» são contemporâneas da 
formação e das etapas do desenvolvimento do Estado, surgindo paulatina-
mente, na medida das necessidades.
Antes da Revolução Liberal não havia um serviço organizado a que compe-
tisse o exercício daquelas diversas funções; esse múnus era cumprido por 
diferentes instituições sem relação entre si.
Ao fim de séculos, a Revolução Liberal organizou essas instituições num 
Serviço a que deu o nome de Ministério Público.
Tal como na natureza, também no Ministério Público a função fez o órgão.

UMA
BREVÍSSIMA
HISTÓRIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO

António Mota Salgado
Procurador Geral Adjunto Jubilado

Continuou a ser objectivo da Di-
recção reforçar a acção do SMMP 
na edição de livros que tivessem 
como objecto o Ministério Público 
ou a sua actividade, assim valori-
zando a riqueza do conhecimento 
jurídico e da experiência profissio-
nal dos magistrados do Ministério 
Público, impulsionando a moder-
nização desta magistratura para 
a construção de um sistema de 
Justiça de qualidade.
Lembra-se o regulamento que ser-
virá de orientação nesta matéria - 
http://www.smmp.pt/wp-content/
Regulamento-edicoes-SMMP.pdf.
Durante o mandato, continuarão 
a ser editados livros tendo sido 
aprovada a edição de 3 edições, 
brevemente a serem distribuídas:

> Livro do X Congresso do SMMP

> Livro:  ÂMBITO DE COMPETÊNCIA 
MATERIAL DA PROCURADO-
RIA EUROPEIA 

> Livro:  UMA BREVÍSSIMA HISTÓRIA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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Continuou a estar disponibilizada 
a loja online (http://loja.smmp.pt/) 
para venda das suas edições, quer 
aos associados, quer a terceiros, 
incluindo a Revista do Ministério 
Público. 

 X.
FORMAÇÃO, DEBATE, 

CULTURA E LAZER

do país, sempre que possível em 
parceria com a Academia ou com 
as demais associações judiciárias.

Dinamizou-se e recentemente foi 
divulgada a constituição e o do-
cumento do “Departamento de 
Formação, Estudos e Pareceres do 
SMMP”.

A actividade do SMMP continuou 
descentralizada, para se aproximar 
dos associados e descrevem-se de 
seguida as actividades organiza-
das e dinamizadas pelas Distritais 
do SMMP:

O Estatuto do Ministério Público 
dispõe hoje expressamente que a 
formação é um direito e um de-
ver dos magistrados. A formação 
inicial – que necessariamente tem 
um cunho generalista, fornecendo 
a todos os candidatos a magis-
trados os instrumentos e compe-
tências necessários à execução 
satisfatória de todas as funções 
que serão chamados a executar – 
não poderá deixar de ser prestada 
pelo Centro de Estudos Judiciá-
rios. Já a formação complemen-
tar – que deverá ser diferenciada 
e específica, apta a fornecer ao 
magistrado uma competência 
acrescida, de particular excelên-
cia – poderá ser prestada pelo 
Centro de Estudos Judiciários, mas 
também por muitas outras entida-
des, nomeadamente o SMMP. 
Como nos propusemos, contribuí-
mos activamente para a formação 
adicional e contínua dos magistra-
dos, não só através de conferên-
cias, mas também de debates e 
cursos nas diversas áreas da nossa 
intervenção, realizados regular-
mente na nossa sede nacional, na 
sede do Porto e por várias regiões 
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No dia 26 de Junho de 2015 reali-
zou-se, no Auditório do IGFEJ, no 
Campus da Justiça, em Lisboa, 
uma conferência sobre execu-
ção de penas, numa organização 
conjunta da Delegação Distrital de 
Lisboa do SMMP, da Direcção Re-
gional Sul da ASJP e do Conselho 
Distrital de Lisboa da OA.

DISTRITAL DE LISBOA
DO SMMP – 2015

Conferência sobre
execução de penas:

A Distrital de Lisboa do SMMP, jun-
tamente com a ASJP, a OA e o SFJ, 
organizaram a I Minimaratona do 
Campus da Justiça no dia 26 de 
Setembro, que contou com cerca 
de 350 participantes. O valor an-
gariado com as inscrições destinou 
se a IPSS com trabalho desenvolvi-
do junto de crianças e jovens em 
risco.

Minimaratona do Campus
da Justiça:

Jantar de Natal

Foi organizado um jantar de Natal 
no dia 11 de Dezembro, na Casa 
do Gaiato, em Loures, confeccio-
nado pela equipa de cozinha da 
Casa. Parte das receitas geradas 
reverteu para a instituição, tendo 
ainda sido angariados brinquedos 
e artigos de uso pessoal para os 
jovens residentes na Casa.

jantar

Sindicato dos Magistrados
do Ministério Público

ATAL
11 DEZEMBRO
PALÁCIO DOS ARCEBISPOS, LOURES
Casa do Gaiato de Lisboa
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 Festa de Natal

No dia 12 de Dezembro realizou-
-se a Festa de Natal da Distrital de 
Lisboa, tendo os associados e res-
pectivas famílias assistido ao musi-
cal “Tarzan”, seguido da entrega 
de lembranças às crianças.

festas

Sindicato dos Magistrados
do Ministério Público

ATAL
SMMP  LISBOA
12  DEZEMBRO, 11H30M
TEATRO POLITEAMA
“TARZAN - O MUSICAL”
INSCRIÇÕES ONLINE - ATÉ AO DIA 25 DE NOVEMBRO

SMMP PORTO
19  DEZEMBRO, 21H
COLISEU DO PORTO
CIRCO DE NATAL
DO COLISEU DO PORTO
INSCRIÇÕES ONLINE - ATÉ AO DIA 4 DE DEZEMBRO 

SMMP COIMBRA
19  DEZEMBRO, 16H
AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS EUGÉNIO
DE CASTRO
ESTENDAL DE CONTOS
APRESENTADO
PELA COMPANHIA
DE TEATRO
PROFISSIONAL
“ATRAPALHARTE”
SEGUIDO DE LANCHE
INSCRIÇÕES ONLINE - ATÉ AO DIA 4
                                      DE DEZEMBRO

DISTRITAL DO PORTO 
DO SMMP – 2015

Acções de formação
e palestras:

< 9 de Julho: Investigação Criminal 
- foram palestrantes convidados o 
Dr. João Aibéo e o Dr. Rui Cardoso, 
Procuradores da República.

< 19 de Maio: Professora em Direi-
to, Márcia Nina Bernardes, docen-
te na Pontifícia Universidade Ca-
tólica do rio de Janeiro – palestra 
“Justiça Social e Interseccionalida-
de”.

< 20 de Novembro de 2015: em 
parceria com a ASJP – Seminário 
em Cibercriminalidade. Foram 
palestrantes convidados do SMMP 
o Dr. Pedro Verdelho, do gabinete 
de cibercriminalidade da PGR; o 
Dr. Carlos Pinho, Procurador Ad-
junto e Ricardo Amaral, Técnico 
Superior de Informatica da Polícia 
Judiciária de Coimbra.

Justiça à Conversa

A Justiça à Conversa é uma ini-
ciativa de carácter mensal (ultima 
quinta de cada mês) em que o 
SMMP convida uma pessoa que, 
pela sua actividade profissional ou 
percurso de vida, se destaca na 
comunidade. Trata-se de uma con-
versa que decorre em tom informal 
e em que se pretende oferecer aos 
associados e associadas do SMMP 
a oportunidade de contactarem 
com outras realidades e visões, e 
em que também é dada às perso-
nalidades convidadas a oportuni-

SEGUIDO DE JANTAR
MEDIANTE INSCRIÇÕES
inscrições pelo 934 297 689

SEDE DA DISTRITAL DO PORTO DO SMMP
Rua Cândido dos Reis, nº 74-3º, Sala 3

PORTO (aos Clérigos)

entrada
livre

 Luis Miguel Cintra

DISTRITAL DO PORTO 

Sindicato dos Magistrados
do Ministério Público

Actor ,  Encenador

com

26 NOVEMBRO             
2015

5ª feira . 18h.30  
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lho de Administração do IPO do 
Porto. O jantar decorreu na sede 
e foi acompanhado por um grupo 
de jazz que cantou “à capela”.

< 24 de Setembro de 2015: Nuno 
Costa Santos – autor;

< 29 de Outubro de 2015: Pedro 
Abrunhosa – músico;

< 26 de Novembro de 2015: Luis 
Miguel Cintra – ator e encenador.

dade de partilharem com os ma-
gistrados e magistradas a sua visão 
sobre o mundo da justiça.
Após a conversa há um jantar de 
convívio.

< 28 de Maio de 2015: deputadas 
Rita Rato, Teresa Anjinho e Paula 
Cardoso;

< 25 de Junho de 2015: Médico 
José Ponte, Presidente do Conse-

As Discussões Direito e Género rea-
lizam-se, tendencialmente, mensal-
mente, e funcionam à semelhança 
de um clube de leitura de textos 
de feministas, de académicas e 
profissionais, sobre igualdade de 
género e o direito. Normalmente é 
distribuído um texto, previamente 
lido pelas participantes, que de-
pois é discutido na sessão agenda-
da. Por vezes são convidados parti-
cipantes em torno de cuja opinião 
se desenvolve o debate. 
Esta direcção, em 2015, realizou as 
seguintes sessões:

< 23 de Março: : métodos jurídi-
cos feministas, texto de Kathreine 
Bartlett;

< 7 de Maio: métodos jurídicos 
feministas, texto de Kathreine Bar-
tlett;

< 3 de Novembro: apresentação 
do estudo “Homicídios Conjugais 
– um estudo de sentencing”, finan-

ciado pela CIG – Comissão para a 
Igualdade de Género, pelo Mestre 
André Lamas Leite;

< 15 de dezembro – O raciocínio 
prático feminista – Katherine Bar-
tlett.

Direito e Género

DIREITO
E GÉNERO
DIREITO
E GÉNERO

Homicídios conjugais
em Portugal: estudo
de sentencing.
Infelizes para sempre?
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SEDE DA DISTRITAL
DO PORTO DO SMMP

RUA CÂNDIDO DOS REIS,
N.º 74-3º, SALA 3

PORTO (AOS CLÉRIGOS)

3ª
FEIRA

3
NOVEMBRO

2015
18h.30

André Lamas Leite

DISTRITAL DO PORTO 

Sindicato dos Magistrados
do Ministério Público

Docente na FDUP

apresenta o estudo
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6 de maio e 27 de Maio, e foram 
convidados do SMMP o realizador 
Pedro Neves, que debateu o filme 
“Citizen Four” de Laura Pontras; 
José António Cunha, director do 
Cineclube do Porto, que debateu 
o filme “O Quarto azul” de Ma-
thieu Amalric; e o  filme Leviatã, de 
Andrey Zvyagintsev, foi moderado 
por Pedro Branquinho, Procurador 
da República.
Este ano foi feita uma edição co-
memorativa dos 10 anos do Ciclo, 
com impressão de um livro com os 
textos das participações dos co-
mentadores.

O ciclo “A Justiça no Cinema” é 
organizado pela Direcção Distrital 
do Porto do SMMP em parceria 
com a ASJP, a Delegação Regional 
do Porto da Ordem dos Advoga-
dos, com a Associação Jurídica do 
Porto e com a Medida Filmes. 
Trata-se de um ciclo de cinema, 
que decorre no Teatro de Campo 
legre no Porto, em que são exibi-
dos filmes em que estão em causa 
as situações de fronteira com que 
a Justiça se confronta. Depois da 
exibição do filme cada associação 
participante apresenta um convi-
dado que debate o filme.
O ciclo de 2015 decorreu entre 

Ciclo “A Justiça no Cinema”:

< 21 de Novembro – jantar concer-
to na Casa da Música seguido de 
jantar comemorativo dos 40 anos 
do SMMP.

< 19 de Dezembro – festa de Na-
tal para os associados e famílias: 
Circo no Coliseu do Porto

< 10 de Dezembro de 2015: Dr. Jor-
ge Oliveira, Conselheiro no CSMP 
– Excepções à inamovibilidade e 
sua remuneração (destacamentos 
e afectações).

< 17 de Dezembro – brinde de 
Natal do SMMP Porto – festa/ con-
vívio de Natal que decorreu no Bar 
Rádio, no Porto.

Outras actividades:

DISTRITAL DE COIMBRA
DO SMMP – 2015

Acções de formação
e palestras:

A Distrital de Coimbra do SMMP 
organizou, no ano de 2015, por si 
ou em co-organização com outras 

entidades do mundo judiciário, as 
seguintes actividades destinadas 
aos seus associados e familiares:
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Setembro:
Inauguração da sede em 18 de 
Setembro de 2015

No dia 18 de Setembro de 2015, num 
momento histórico para o SMMP no 
Distrito de Coimbra, foi inaugurada 
a sede do Sindicato neste Distrito, 
situada na Rua da Sofia, n.º 87, 5.º 
andar, Coimbra, contando essa in-
auguração com a presença da Ex.ª 
Sr.ª Conselheira Procuradora-Geral 
da República, dos Ex.ºs Sr.ºs Procura-
dores- Gerais Distritais de Coimbra 
e Porto, do Ex.º Sr.º Presidente da 
Câmara Municipal de Coimbra, 
bem como muito outros convidados 
e cerca de 90 colegas. 
Esta inauguração representou o 
cumprimento de um compromisso 
assumido por esta Distrital junto dos 
colegas de criar espaços que permi-
tam e promovam o debate comum 
de ideias e o convívio dos associa-
dos. 
O SMMP dispõe agora em Coimbra 
de um espaço que não se irá limi-
tar a ser um local de reuniões e de 
representação externa mas que irá 
proporcionar formação, nas suas 
vertentes jurídica e lúdica, e debate 
de assuntos correntes do mundo do 
judiciário.

Outubro: 
No dia 23 de Outubro, na sede do 
SMMP em Coimbra, decorreu um 
“Show Cooking” de Sushi e Gin, com 

Janeiro: 
Nos dias 30 e 31 de Janeiro de 
2015 decorreram em Coimbra, no 
Auditório da Reitoria da Universi-
dade de Coimbra, as “Jornadas 
de Coimbra da Acção Executiva” 
(Organização conjunta do Conse-
lho Distrital de Coimbra da Ordem 
dos Advogados, Associação Sin-
dical dos Juízes Portugueses, Sindi-
cato dos Magistrados do Ministério 
Público e Câmara dos Solicitado-
res – actual Ordem dos Solicitado-
res e Agentes de Execução) que 
tiveram um grande sucesso, com 
mais de 700 inscritos e cerca de 
600 participantes.

Junho:
Nos dias 19 e 20 de Junho de 2015 
decorreram na Figueira da Foz 
(auditório do centro de artes e 
espectáculos da Figueira da Foz, 
Rua Abade Pedro) umas Jorna-
das sobre a Corrupção (Justiça e 
Comunicação Social e Aspectos 
Processuais), organizadas conjun-
tamente com a A.S.J.P. e o Conse-
lho Distrital de Coimbra da Ordem 
dos Advogados, que tiveram forte 
impacto mediático e a presença 
de muitos colegas.

No dia 27 de Junho de 2015 de-
correu na cidade de Coimbra um 
torneio de futebol de 7, organiza-
do conjuntamente com a A.S.J.P., 
integrando equipas compostas 
por Magistrados e Advogados de 
Coimbra, Figueira da Foz e Viseu, a 
que se pretende - em face do seu 
sucesso - dar continuidade no ano 
de 2016. 

DISTRITAL DE COIMBRA 

Sindicato dos Magistrados
do Ministério Público

O  S M M P  t e m  a  h o n r a  d e  c o n v i d a r  V . E x a . ,  p a r a  a  i n a u g u r a ç ã o  d a  s u a  s e d e

d a  D i s t r i t a l  d e  C o i m b r a ,  s i t u a d a  n a  r u a  d a  S o fi a ,  n .  8 9 ,  5 º  a n d a r ,  n o  d i a  1 8  d e  

s e t e m b r o  d e  2 0 1 5 ,  p e l a s  1 8  h o r a s ,  s e g u i d a  d e  j a n t a r .                            

A g r a d e c e  c o n fi r m a ç ã o  a t é  a o  d i a  1 1  d e  s e t e m b r o
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Mestre em Contabilidade e Audito-
ria Dr.ª Paula Leitão, e decorreu em 
três sessões de 1h30m, nos dias 25 de 
Novembro, 4 e 11 de Dezembro de 
2015. Em 2016, a pedido dos cole-
gas que frequentaram o curso, irão 
decorrer duas sessões suplementares 
deste curso. 
No dia 30 de Novembro, na cidade 
de Coimbra, foi assinado protocolo 
com a “We Padel” e realizado tor-
neio desta modalidade desportiva, 
com a presença de Magistrados 
Judiciais, Magistrados do Ministério 
Público e Advogados.

Dezembro: 
No dia 19 de Dezembro, na cidade 
de Coimbra, nas instalações do 
Agrupamento de Escolas Eugénio 
de Castro, decorreu a Festa de 
Natal da Distrital de Coimbra, con-
sistindo no espectáculo “Estendal de 
Contos” apresentado pela Compan-
hia de Teatro Profissional “Atrapal-
hArte”, de Coimbra. 
O espectáculo foi seguido de 
lanche para todos os inscritos e 
entrega de prendas de natal para 
as crianças associadas do SMMP 
inscritas e para as crianças das insti-
tuições convidadas para participar 
(Comunidade Juvenil de São Fran-
cisco de Assis e da Casa de For-
mação Cristã da Rainha Santa).

demonstração e degustação de 
peças de Sushi e Gin, muito par-
ticipado que permitiu um animado 
convívio com a presença de cerca 
de 30 colegas.

Novembro: 
No dia 12 de Novembro, nas insta-
lações da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, a pedido 
do núcleo de estudantes desta 
Faculdade, decorreu acção de di-
vulgação do Ministério Público, suas 
funções e carreira, bem como do 
SMMP, que permitiu divulgar o que é 
o MP e o SMMP junto de estudantes 
universitários de Direito e constatar o 
interesse que estes manifestaram em 
conhecer mais do MP e do modo de 
acesso a esta Magistratura. 
No dia 13 de Novembro, na sede 
do SMMP em Coimbra, decorreu 
um Magusto – Convívio, que reuniu 
cerca de 30 colegas do Distrito em 
convívio.
No dia 25 de Novembro, nas insta-
lações da Distrital de Coimbra do 
SMMP, iniciou-se um curso sobre 
prova documental, a incidir concre-
tamente na análise/interpretação 
de documentação fiscal e conta-
bilística, destinado a Magistrados do 
Ministério Público seus associados. 
Este curso contou com a colabo-
ração da Sr.ª Inspectora Tributária e 

DISTRITAL DE ÉVORA 
DO SMMP – 2015

10 de Julho- Festa de Verão - 
Vilamoura

FESTA DE VERÃO
10 JULHO

2015
23h.30

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Sindicato dos Magistrados do 
Ministério Público, o Conselho Distrital de Faro da Ordem dos Advogados, a Dele-
gação Regional do Sul da Ordem dos Notários e o Sindicato dos Funcionários Ju-
diciais decidiram organizar um evento conjunto que marque o final das atividades, 
antes das férias judiciais de Verão.

O evento visa proporcionar momentos de convívio entre as várias profissões fo-
renses e o mesmo terá lugar na discoteca ao ar livre “Água Moments”, em Vila-
moura, no dia 10 de julho, de sexta-feira para sábado, a partir das 23h.30.

Cada participante terá direito a uma bebida gratuita com a apresentação do seu 
documento de identificação profissional.

Não é necessário efetuar inscrição prévia.

Contamos com a sua presença.

Associação Judicial dos Juízes Portugueses

Sindicato dos Magistrados do Ministério Público

Conselho Distrital de Faro da Ordem dos Advogados

Delegação do Sul da Ordem dos Notários

Sindicato dos Funcionários Judiciais

ORDEM DOS ADVOGADOS
Conselho Distrital de Faro

Sindicato dos Magistrados
do Ministério Público
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Campos de Férias
Ao longo dos três anos, o SMMP fa-
cilitou o acesso dos filhos dos asso-
ciados a campos de férias, tendo 
celebrado protocolos com diver-
sas entidades, assim conseguindo 
melhores condições, e compartici-
pando nos respectivos custos.

Divulgação
Divulgámos regularmente pelos 
nossos associados outros eventos 
formativos promovidos por outras 
entidades, nomeadamente aca-
démicas, no sítio na internet (mais 
de 100, em http://www.smmp.
pt/?cat=54) e, as mais relevantes, 
também através de newsletters. 

 XI.
PARECERES

Dinamizou se o Departamento de 
Formação, Estudos e Pareceres, 
que agora está capacitado, de 
uma forma sistematizada e orga-
nizada, a tomar posição sobre as 
consultas e pareceres solicitados.

Ao longo do ano 2015, e sempre 
que tal lhe foi solicitado, o SMMP 
emitiu a sua opinião sobre várias 
iniciativas legislativas em curso 
no Governo ou na Assembleia da 
República. Fê-lo exprimindo não só 
os pontos de vista dos membros da 
Direcção, mas também dos vários 
colegas que, a propósito de cada 
assunto e de acordo com a sua 
especialidade, foram consultados. 
Alguns pareceres tiveram a cola-
boração essencial de vários asso-
ciados, que têm o nosso profundo 
agradecimento.

Alguns dos pareceres influenciaram decisivamente os diplomas legais de-
pois aprovados.

ASSUNTO
2015

Anteprojecto de Proposta de Lei que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 
2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro de 2012 que esta-
belece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à protecção das vitimas da crimi-
nalidade e que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do Conselho.
 
Projecto de Proposta de Lei que visa alterar os artigos 138.º a 156.º, 1601.º, 1850.º, 1913.º e 
2189.º do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47.344, de 25 de Novembro de 1966

Sobre o Projecto de Lei n.º 62/XIII que procede à 41ª alteração ao Código Penal, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, Criminalizando um conjunto de condutas 
que atentam contra os direitos fundamentais dos idosos.  

Projecto de Lei n.º 61/XIII, relativo à 66.ª alteração ao Código Civil, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 47.344, de 25 de Novembro de 1966, modificando o regime das incapacidades e seu 
suprimento, e adequação de um conjunto de legislação avulsa a este novo regime.
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circulação e empréstimo em sinto-
nia com o regulamento aprovado, 
tendo sido fixados os procedimen-
tos de etiquetagem e de contagem 
e registo de exemplares, o que per-
mite o tratamento informático na 
respectiva base de dados.

Continuou em 2015, o processo de 
revitalização e reorganização da 
biblioteca.
Procedeu-se à catalogação e dis-
ponibilização na base de dados de 
toda a bibliografia de monogra-
fias disponível na Biblioteca, assim 
como ficou completo o módulo de 

 XII.
BIBLIOTECA

O gráfico que a seguir se apresenta ilustra a distribuição actual dos do-
cumentos por todas as áreas do conhecimento, de acordo com a tabela 
de classificação decimal universal – CDU. A grande maioria do fundo bi-
bliográfico incide sobre a classe 3 - ciências sociais, especificamente na 
área do direito.

O próximo gráfico evidencia a distribuição dos documentos pela área do 
direito. 
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futuro e com total autonomia, as-
segurar o sistema de empréstimos 
e de catalogação da bibliogra-
fia a adquirir e a disponibilizar na 
respectiva base bibliográfica para 
consulta e empréstimo.

No processo de reorganização da 
biblioteca foram registadas perto 
de 1.600 monografias, que foram 
arrumadas nas prateleiras de acor-
do com o esquema de arrumação 
das monografias.
Prosseguiu a catalogação das 
publicações periódicas, que pros-
segue.
Continuou a ser proporcionada 
formação especializada a uma 
das colaboradoras do secretaria-
do do SMMP para que possa, de 

Para estabelecer um termo de comparação, podemos ver os gráficos se-
guintes, que ilustram a distribuição inicial dos documentos, antes de este 
projecto ter inicio.
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dade e valorização do SMMP que 
muito prezamos, pois a troca de in-
formação e experiências e as siner-
gias criadas pelos mecanismos de 
debate e decisão conjunta a esse 
nível são cada vez mais importan-
tes para uma plena assunção da 
defesa dos nossos princípios e dos 
interesses dos nossos associados.
Desta forma, e por via da sua reco-
nhecida experiência a este nível, o 
SMMP tem sido também chamado 
a pronunciar-se sobre matérias da 
área da justiça no seio de organi-
zações internacionais da dimensão 
da União Europeia e do Conselho 
da Europa, entre outras.

A actividade internacional do 
SMMP teve continuidade, no essen-
cial, pela sua participação nas ac-
tividades da MEDEL – Magistrados 
Europeus pela Democracia e pe-
las Liberdades e na IAP – Associa-
ção Internacional de Procuradores, 
esta última com a qual estreitou 
relações institucionais a ponto de 
ter conseguido trazer para o nosso 
país a organização de dois eventos 
internacionais, um de âmbito regio-
nal Europeu, outro de âmbito mun-
dial.

A afirmação no plano internacio-
nal é também um factor de vitali-

 XIII.
ORGANIZAÇÕES

INTERNACIONAIS

MEDEL – Magistrados Europeus 
pela Democracia 

e pelas Liberdades

Direcção divulgou o relatório des-
se encontro e da posição aí leva-
da sobre a situação da justiça em 
Portugal.

A propósito dos ataques que visa-
ram os magistrados Turcos, o SMMP 
dirigiu-lhes e divulgou um manifes-
to de apoio.

Em 2015, nos dias 23 de Maio, 
reuniu-se o Conselho de Adminis-
tração da MEDEL em Atenas, onde 
foram também comemorados os  
30 anos da MEDEL, de que o SMMP 
é um dos sócios fundadores.
Por ocasião desse encontro come-
morativo, a MEDEL apresentou a 
Declaração Solidariedade, Digni-
dade, Justiça. tomou posição em 
moção, sobre a situação da Tur-
quia e anunciou a preparação de 
uma auditoria sobre a emigração 
na Europa.
O SMMP e o representante da sua 

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público Português (SMMP) está pro-
fundamente consternado e apreensivo com a situação que está ser vivida pelos 
congéneres Turcos.

Além da conhecida prisão de Magistrados que estavam encarregues de investi-
gações sensíveis a membros do poder político, cujas circunstâncias e justifi-
cação permanecem opacas e para as quais ainda existe um alheamento da comuni-
dade política internacional que é deveras estranho, sentimos que a mais 
recente destituição, em 3 de agosto de 2015,  do presidente da YARSAV (Asso-
ciação Turca de Juízes e Procuradores), Murat Arslan, da função de juiz relator 
do Tribunal Constitucional Turco, para onde fora nomeado em 2005, cargo que 
ocupava há cerca de 10 anos, acentua as preocupações e atropela a matriz de 
independência que deve estar garantida ao poder judicial e que os seus legíti-
mos representantes devem merecer, sobretudo quando se sabe que tal destituição 
não teve subjacente qualquer razão de fundo conhecida.

O clima de condicionamento da iniciativa de investigação protagonizada pelo 
poder judicial face a casos de corrupção que atingem esferas elevadas do Estado 
Turco e as mais recentes propostas de alteração legislativa que as possibili-
tam é muito alarmante se considerarmos as recentes notícias reportadas pelos 
nossos congéneres da Associação Turca.

Os ataques à independência da magistratura e a intimidação dos magistrados por 
via de saneamentos sumários constitui o sangramento do Estado de Direito, da 
separação de poderes e de uma democracia de mínimos que afasta cada vez mais 
a Turquia dos standards Europeus consagrados nos “Critérios de Copenhaga”, 
pelos quais a existência de instituições estáveis que garantam a democracia, 
o Estado de Direito e os direitos do Homem são condições “sine qua non” para 
aceder ao estatuto de uma democracia Europeia moderna.

O SMMP expressa assim todo o seu apoio público aos colegas Turcos saudando-lhes 
a coragem e a combatividade necessárias para resistir ao desmoronamento do 
Estado de Direito e à ofensiva que visa intimidá-los e atentar contra a sua 
dignidade pessoal e institucional, apoiando-os nas formas de luta que se 
mostrarem necessárias.

A comunidade internacional e os Magistrados Europeus para a Democracia e as 
Liberdades, de que o SMMP é membro fundador, não pode deixar de repudiar tal 
estado de coisas e de militar na denúncia das arbitrariedades graves que têm 
vitimado os magistrados Turcos e por isso é seu dever fazer esta denúncia de 
modo público, divulgá-la e reportá-la às instâncias internacionais compe-
tentes, designadamente junto da ONU e da sua relatora especial para a independ-
ência de juízes e advogados, Gabriela Knaul, e apresentar estas preocupações 
junto da representação diplomática da Turquia em Portugal.

Lisboa, 21 de agosto de 2015
A Direcção do SMMP

Manifesto de apoio
aos magistrados Turcos
e ao presidente
da YARSAV, Murat Arslan

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

The Sindicato dos Magistrados do Ministério Público Português (SMMP) [Profes-
sional Association of the Portuguese Public Prosecutors] expresses its deep 
consternation and concern over the current situation of the Turkish counter-
parts.

Apart from the known arrest of judges and prosecutors who were in charge of 
sensitive investigations into politicians, whose circumstances and grounds 
still remain unclear and in relation to which the international political com-
munity is – strangely enough – indifferent, we consider that the most recent 
removal of Murat Arslan, Chairman of YARSAV (Turkish Association of Judges and 
Prosecutors), as Judge Rapporteur of the Turkish Constitutional Court – a post 
to which he was appointed in 2005 and which he had held for the past 10 years 
–, on 3 August 2015, emphasizes the concerns and violates the type of independ-
ence that must be guaranteed to the judiciary and that its legitimate repre-
sentatives should deserve, particularly where the underlying motive for such 
removal is not based on any known fundamental grounds.

The climate conditioning the judiciary’s power to initiate investigations on 
its own initiative in corruption cases affecting Turkish high ranking offi-
cials and the most recent proposals for legislative amendments that enable 
them is very alarming, if we take into account the recent news reported by our 
counterparts in the Turkish Association.

The attacks on the independence of the judiciary and the intimidation of prose-
cutors through swift expulsion proceedings undermine the rule of law, the sep-
aration of powers and a democracy of minimums which, in turn, makes Turkey move 
further away from the European standards enshrined in the “Copenhagen crite-
ria”, pursuant to which the existence of stable institutions guaranteeing 
democracy, the rule of law and human rights are the sine qua non criterion for 
acceding to the status of a modern European democracy.

The SMMP therefore expresses its full support to the Turkish colleagues and 
praises their courage and fighting spirit that are so necessary to resist the 
collapse of the rule of law and the attack aimed at intimidating them and prej-
udicing their personal and institutional dignity, through the necessary fight-
ing forms.

The international community and the European Magistrates for Democracy and the 
Freedoms, – an organization of which the SMMP is a founding member –, must 
simply reject that state of affairs and denounce the arbitrary use and abuse 
of power that seriously victimize the Turkish prosecutors. Its duty is there-
fore to publicly denounce the situation, disseminate and communicate it to the 
relevant international bodies, in particular the UN and its Special Rapporteur 
on the Independence of Judges and Lawyers, Gabriela Knaul, as well as inform 
the Turkey’s diplomatic representation in Portugal of these concerns.

Lisbon, 21 August 2015
The SMMP’s Management Board

Statement of support
to the Turkish judges
and prosecutors as well
as to YARSAV’s Chairman,
Murat Arslan

1.

2.

3.

4.

5.

6. 



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 201522

40 anos do SMMP. Desse encontro 
tivemos conhecimento dos traba-
lhos e das declarações produzidas.
Foi divulgada entre os sócios o do-
cumento da MEDEL:  A justiça na 
Europa – 15 Sistemas Judiciários à 
luz dos Princípios Fundamentais.

Em 21 de Novembro de 2015 de-
correu a reunião do Conselho 
de Administração da MEDEL, na 
Moldávia, na qual não estiveram 
presentes representantes do SMMP 
por essa data ter coincidido com 
a comemoração, no Porto, dos 

IAP -  International Association 
of Prosecuters

Público de mais de 90 países por 
todo o mundo, sendo para nós de 
destacar a presença na IAP de 
elementos de Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Macau e Mo-
çambique, com os quais doravan-
te o SMMP poderá reforçar os seus 
contactos regulares.
Desta forma, o SMMP está repre-
sentado em duas relevantes asso-
ciações internacionais – a MEDEL, 
de âmbito europeu e que agrupa 
organizações de magistrados ju-
diciais e do Ministério Público, e a 
IAP, de âmbito mundial, e integra-
da apenas por membros ligados 
ao Ministério Público. 
A IAP tem a sua sede na cidade 
de Haia, na Holanda, e para além 
de promover a organização regu-
lar de encontros e conferências, 
edita um boletim trimestral e outras 
publicações com matérias de inte-
resse para todos os que exercem a 
sua actividade no Ministério Pú-
blico, assegura ainda o acesso à 
GPEN – Global Prosecutors E-Crime 
Network, que é uma rede global 
de combate ao crime cibernético, 
mantém programas anuais de bol-
sas e de intercâmbio e promove a 

Em 2011, o SMMP tornou-se mem-
bro de pleno direito da Associa-
ção Internacional de Procurado-
res (International Association of 
Prosecutors, www.iap-association.
org), única organização de âmbito 
mundial que integra associações, 
membros institucionais e individuais 
do Ministério Público da Europa, 
Ásia, África, Américas e Oceania, 
constituindo uma vasta comuni-
dade internacional que tem por 
objectivos fundamentais a promo-
ção da actividade do Ministério 
Público de acordo com princípios 
de Justiça, respeito pelos Direitos 
Humanos, Ética e Eficácia. 
A IAP nasceu em 1995, nas instala-
ções das Nações Unidas em Viena, 
constituindo uma organização não 
governamental que tem o estatuto 
de consultora junto do Conselho 
Económico e Social das Nações 
Unidas, e que mantém contactos 
regulares com variadas organiza-
ções internacionais, como a OSCE, 
OCDE, INPROL, Conselho da Euro-
pa, AIB, UNODC, PNUD, AIAMP e 
Eurojust, entre outras; actualmente 
agrupa cerca de 130 organizações 
e membros ligados ao Ministério 
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association.iap-association.org
__________
 O SMMP tem divulgado documen-
tos de relevo internacional no seu 
site, designadamente:
< O Relatório da missão a Por-
tugal sobre a independência e 
imparcialidade do poder judicial 
e da administração da Justiça – 
Relatora Especial Gabriela Knaul, 
Conselho de Direitos Humanos das 
Nações Unidas.
< Relatório sobre a Liberdade de 
Expressão dos Juízes, adoptado 
pela Comissão de Veneza do CE, 
em 20 Junho de 2015.
  

publicação e divulgação de tra-
balhos académicos, científicos e 
doutrinários relativos à actividade 
do Ministério Público. Tem ainda 
vários fóruns e grupos de trabalho, 
como o FICJ - Forum for Internatio-
nal Criminal Justice e o TIPP - Traffi-
cking in Persons, acessíveis através 
da página da IAP.
O SMMP participou na primeira 
reunião Mundial de Associações, 
no quadro da IAP, em 9 e 10 de 
Setembro de 2015, que teve lu-
gar em Budapeste, sobre o tema: 
“Associations of Prosecutors – Suc-
cesses and Challanges”. cf: http://

 XIV.
MINISTÉRIO PÚBLICO 

SOLIDÁRIO 

o SMMP continuou a apoiar activa-
mente o Ministério Público Solidário 
– Instituição Particular de Solida-
riedade Social e os seus esforços 
de ser um instrumento de transfor-
mação social, que beneficie, no 
mesmo passo, os seus associados e 
a sociedade civil.

 XV.
BENEFÍCIOS,

PROTOCOLOS,
SEGUROS DE SAÚDE E 

DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL PROFISSIONAL

E OUTROS

O SMMP reuniu informação e 
divulgou aos associados todos os 
benefícios que lhes proporciona, 
fruto dos protocolos e da dinâmica 
que tem empreendido na defesa 
dos respectivos interesses sociopro-
fissionais.
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cedido nos seguintes casos:
   o  Litígios entre magistrados do 

Ministério Público;
   o  Reclamações ou recursos de 

decisões relativas a concursos, 
movimentos ou listas de anti-
guidade;

   o  Reclamações das decisões 
relativas a classificações de 
serviço, com excepção do 
medíocre.

> O patrocínio deve ser requerido 
através do envio ao secretaria-
do do SMMP, preferencialmente 
através de correio electrónico, do 
formulário disponível na área reser-
vada do site do SMMP.

Os benefícios são os seguintes:

O patrocínio judiciário é conce-
dido pela Direcção do SMMP, a 
requerimento do sócio que pre-
tenda agir para fazer valer direitos 
profissionais próprios ou defender-
-se em processo disciplinar ou em 
acção cível ou administrativa ou 
em processo-crime directamente 
decorrentes do exercício das fun-
ções de magistrado.
> O patrocínio judiciário consiste 
no pagamento do serviço de ad-
vogado contratado pelo Sindicato, 
compreendendo a consulta jurídi-
ca e a representação em proces-
sos administrativos e judiciais;
> O patrocínio não pode ser con-

Patrocínio Judiciário

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 Direcção do SMMP, 
com recepção até ao prazo de 5 
dias úteis após o termo do período 
de greve, requerimento de paga-
mento, com cópia da declaração 
de comunicação de adesão à 
greve.

O Fundo de Greve é um fundo 
de capital autónomo e destina-
-se a assegurar o pagamento de 
compensação aos associados do 
SMMP pela perda de rendimentos 
advinda do legítimo exercício do 
direito de greve.
As receitas do Fundo de Greve não 
são retiradas das quotas mensais 
pagas pelos sócios do SMMP.
São beneficiários do fundo de gre-
ve sindical todos os associados do 
SMMP com as quotizações regu-
larizadas e que tenham aderido à 

Fundo de Greve

reiro de 2015, todos os associados Desde o passado dia 4 de Feve-

Seguro Responsabilidade Civil 
Profissional
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> Em 2014, o valor do prémio para 
essa cobertura (€ 500.000,00) foi de 
€ 117,72, o que significa uma redu-
ção de € 35,97 (cerca de 30%). Os 
associados que já têm esse segu-
ro não precisam de o subscrever 
novamente – por ser de renovação 
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 pagamento do 
prémio é feito integralmente por 
anuidade, pelo que é mais vanta-
joso para o associado aderir a este 
seguro facultativo apenas no início 
de cada anuidade;

> Para subscrever a apólice facul-
tativa, 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 particulares, es-
tão disponíveis na área reservada 
do site do SMMP e em http://www.
fidelidade.pt/protocolos/20312/rc-
profissional/Pages/Home.aspx 

do SMMP passaram a beneficiar, 
gratuitamente, de um seguro de 
responsabilidade civil profissio-
nal, que garante o pagamento 
das indemnizações que, nos ter-
mos estabelecidos na legislação 
especial que define o regime da 
responsabilidade civil extracontra-
tual do Estado e demais entida-
des públicas, sejam devidas pelo 
segurado ao Estado, em virtude do 
exercício por parte deste do direito 
de regresso, por danos causados 
a terceiros decorrentes dos actos 
ou omissões que o Segurado, com 
culpa grave, pratique no exercício 
das suas funções.
O capital seguro é de € 50.000,00 
por sinistro, anuidade e Segurado.
 
> Apenas não pode ser mais ele-
vado por incapacidade financeira 
do SMMP para o suportar.
Por esse motivo, recomendamos a 
subscrição da apólice facultativa, 
que tem um capital seguro de
€ 450.000,00 por sinistro, anuidade 
e segurado. Quem o fizer, ficará 
com um capital seguro total de € 
500.000,00 por sinistro e anuidade. 

> O valor do prémio anual, a su-
portar pelo associado segurado, é 
de € 81,75;

25€ em caso de internamento, 
com um limite máximo de 20 dias 
por anuidade e um período de 
espera de 10 dias;

> Cobertura de 2ª Opinião (Best 

O SMMP oferece aos seus associa-
dos uma apólice de Internamento 
Hospitalar, com as seguintes ca-
racterísticas:
> Capital de 25.000€;
> Garantia de Subsídio Diário de 

Seguro de Internamento
Hospitalar
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mento da ficha que se encontra 
disponível em http://www.smmp.
pt/?p=22867.

Em 2013, a Multicare enviou aos 
associados do SMMP um cartão 
idêntico a este, respeitante a este 
seguro. 

> Este cartão serve apenas para 
que possa aceder à rede de par-
cerias Multicare, com vantagens 
na área da saúde e do bem-estar, 
como descontos em termas, heal-
th clubs, ópticas e clínicas de bele-
za, entre outros. 

> Para tal, terá de se registar na 
área reservada de cliente Multi-
care (em www.multicare.pt), se-
guindo as instruções aí existentes. 
Nessa área pode, para além do 
mais, registar as suas despesas 
para reembolso e acompanhar o 
estado dos seus pedidos de reem-
bolso.

Doctors) para diagnóstico e trata-
mento de problemas graves;

> A comparticipação é de 90% e 
efectuada por reembolso sobre 
o remanescente de uma prévia 
comparticipação da ADSE;

> Inexistência de períodos de ca-
rências.

Só não beneficiam deste seguro os 
associados que dele expressamen-
te prescindiram.
A partir de 1 de Junho de 2013, 
este seguro foi alargado aos côn-
juges (ou equiparados) dos asso-
ciados e seus filhos dependentes 
até aos 25 anos, desde que tal 
tenha sido comunicado ao secre-
tariado do SMMP. 

> ATENÇÃO: Qualquer alteração 
da composição desse agregado 
familiar (por exemplo, o nasci-
mento de um filho), deve ser co-
municada através do preenchi-

bém ser reembolsado sobre o 
remanescente de uma prévia 
comparticipação da ADSE, fican-
do assim a seu cargo uma parte 
bastante reduzida das despesas.

Rede:

> Utilizando a Rede Multicare, 
beneficiará de preços convencio-
nados que são significativamente 
inferiores aos preços praticados no 
âmbito da medicina privada. 

Em complemento ao seguro de in-
ternamento hospitalar, a Multicare 
oferece aos associados do SMMP 
a possibilidade de subscreverem, 
para si e seus agregados familia-
res, um seguro de saúde completo 
em condições mais favoráveis que 
as do mercado.

Modalidades:

> Para além das modalidades 
Rede e Fora da Rede, pode tam-

 II. Seguro de Saúde – Planos 
Complementares à ADSE
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reembolsado, de acordo com a 
percentagem prevista, sobre o 
valor remanescente de uma prévia 
comparticipação da ADSE;

> Os subscritores deste seguro têm 
um cartão idêntico a este, que 
precisam de apresentar quando 
utilizam a rede Multicare;

> Quaisquer outras informações 
(sobre coberturas, preços, etc.) 
podem ser obtidas através do 
enderenço electrónico disponível 
a todos os associados: http://www.
fidelidade.pt/protocolos/20312/
segurosaude/Pages/Home.
aspx#b8c0e604-2a40-4cb6-aa55-
-eef92da844b8 

   o  O valor remanescente à com-
participação da Multicare fica-
rá a cargo do associado:

   o  Depois, nos termos habituais, 
poderá pedir à ADSE o reem-
bolso do valor pago.

Fora da Rede:

> Esta modalidade considera a 
utilização de Prestadores de saú-
de não convencionados com a 
Multicare ou com a ADSE, sendo 
reembolsado na percentagem de 
comparticipação prevista.

Remanescente ADSE:

> Através desta modalidade, será 

Este novo seguro, concebido es-
pecialmente 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 
filhos que pretendam abandonar 
a ADSE (os descontos para a ADSE 
são 3,5% do salário bruto). 

> O nosso objectivo foi e é o de 
proporcionar aos associados a 
possibilidade de reduzirem custos 
com a protecção da saúde. Em 
alguns casos, a redução será signi-
ficativa;

> A decisão de mudar será de 
cada um, que deverá ponderar as 
suas circunstâncias pessoais (v.g., 

Seguro de Saúde – Plano
Alternativo à ADSE

idade, estado de saúde, número 
de membros do agregado fami-
liar, etc.) e analisar com cuidado 
e profundidade as vantagens e 
desvantagens da mudança. 

Alerta-se para o facto de a saída 
da ADSE ter carácter definitivo.
Quaisquer esclarecimentos adicio-
nais (nomeadamente simulações) 
deverão ser solicitados à Fidelida-
de – Gabinete de Canais Corpora-
tivos e Protocolos, nas pessoas das 
Dras:
> Leonor Pinto: Telefone 213401564 
| Ext: 664264 - maria.leonor.to-
maz@fidelidade.pt 
> Leonor Cameira: Telefone 
213401566 | Ext: 664266 - maria.
leonor.cameira@fidelidade.pt
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> http://www.fidelidade.pt/proto-
colos/20312/segurosaude/Pages/
Home.aspx#b115d195-c75e-4a39-
933d-1179ee53142a
e
> http://socios.smmp.
pt/?listing=seguro-de-saude-alter-
nativa-a-adse

Aos 70 anos, os subscritores pode-
rão passar para um plano SMMP 
Sénior.
Quaisquer outras informações 
(sobre coberturas, preços, etc.) 
podem ser obtidas através dos 
endereços electrónicos disponíveis 
a todos os associados:

sintomas que a Pessoa Segura 
comunique telefonicamente ao 
Centro de Atendimento Telefónico 
(n.º 21 440 50 13), cabendo a este 
sugerir a utilização dos meios mais 
adequados ao tipo de situação 
comunicada, com indicação da 
eventualidade da mesma carecer 
de cuidados médicos presenciais 
ou de outro tipo de acções.

> A responsabilidade desta garan-
tia fica, assim, limitada à respon-
sabilidade decorrente deste tipo 
de acto médico nas circunstâncias 
não presenciais em que é pratica-
do.

2. Transporte de Urgência

Através desta cobertura a Segura-
dora garante à Pessoa Segura:
a)  Transporte de urgência em am-

bulância ou outro meio ade-
quado até à unidade hospitalar 
mais próxima;

b)   Vigilância por parte da equipa 
médica da Seguradora, em co-
laboração com o médico assis-
tente da Pessoa Segura ferida 
ou doente, para determinação 
das medidas convenientes ao 

Todos os associados do SMMP e 
seus e agregados familiares (côn-
juges ou equiparados, ascenden-
tes e descendentes) beneficiam 
também de assistência médica 
permanente, em todo o território 
nacional.

Os serviços incluídos são os seguin-
tes:

1. Assistência Telefónica de Emer-
gência e Aconselhamento
– n.º 21 440 50 13

Em caso de doença súbita da Pes-
soa Segura, a Seguradora garante:
a)  O serviço de apoio médico 

telefónico, que prestará apoio e 
aconselhamento tendo em vista 
a adopção de medidas que 
visem a melhoria da sua saúde;

b)  Em caso de emergência, no-
meadamente estando em risco 
uma função vital ou importante, 
o accionamento dos meios de 
socorro disponíveis e indicados 
para tais situações, com o acor-
do da Pessoa Segura.

O aconselhamento e apoio mé-
dico concedido ao abrigo desta 
garantia visa a identificação dos 

Assistência Médica Permanente
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> Não sendo possível garantir a 
realização da consulta médica 
domiciliária no prazo referido, e 
caso o segurado assim o pretenda 
a Seguradora garantirá o serviço 
de transporte da Pessoa Segura 
até à clínica médica ou instituição 
hospitalar mais próxima do domicí-
lio da Pessoa Segura e o posterior 
regresso ao mesmo.
Por cada acto da consulta domici-
liária, o SMMP terá de pagar uma 
co-participação de 15€.

Notas:
> Estas garantias são válidas ape-
nas em Portugal.
> A Empresa Prestadora da Assis-
tência será a CARES (Grupo Caixa 
Geral de Depósitos).
> Foi enviado a todos os associa-
dos 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 as-
sistência: basta telefonar para o 21 
440 50 13 e invocar a qualidade de 
associado do Sindicato dos Magis-
trados do Ministério Público.

melhor tratamento a seguir e 
do meio mais adequado a uti-
lizar numa eventual transferên-
cia para outro centro hospitalar 
mais apropriado ou até ao seu 
domicílio;

c)  Transporte, pelo meio mais ade-
quado, da Pessoa Segura da 
unidade hospitalar em que se 
encontre internada para outra 
unidade hospitalar que lhe seja 
prescrita;

d)  Transporte de regresso ao seu 
domicílio habitual, após alta 
médica.

3. Assistência Clínica Domiciliária

Na sequência da garantia mencio-
nada em 1., a Seguradora garante 
à Pessoa Segura, sempre que o seu 
estado de saúde o justifique, o en-
vio de médico para a realização 
de consultas médicas a realizar no 
domicílio da Pessoa Segura.

> A Seguradora garantirá a realiza-
ção da consulta médica domiciliá-
ria no prazo de duas horas após a 
prestação da Assistência Telefóni-
ca Permanente;

Banco Best (BBest) e o Banco do 
Brasil (BBrasil), diversas condições 
mais vantajosas para os seus asso-
ciados, das quais se destacam:

> Conta à ordem / conta ordena-
do:
   o  Todas as instituições de crédito 

disponibilizam condições mais 

Ao longo destes anos, o SMMP tem 
negociado com as várias institui-
ções de crédito do mercado por-
tuguês, designadamente com a 
Caixa Geral de Depósitos (CGD), o 
Banco Santander Totta (BST), o Ban-
co Português de Investimento (BPI), 
o Banco Bilbao Viscaya Argenta-
ria (BBVA), o Barclays Bank (BB), o 

Protocolos com Instituições
de Crédito
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dução de 50% nas comissões de 
abertura de dossier e de abertu-
ra de crédito (BB);

o  Oferta de 0% de juros no 1º ano 
de empréstimo (BBVA)

o  Redução de 2 pontos percen-
tuais face à tabela em vigor e 
redução de 50% na comissão de 
formalização (BST);

o  Redução de 1,25 pontos percen-
tuais sobre a taxa de juro base 
em vigor (BPI);

o  Redução de 0,5 pontos percen-
tuais na taxa de juro aplicável 
(CGD).

> Meios de pagamento:
o  Anuidade gratuita para os titu-

lares de cartões de crédito (em 
determinados casos) e débito 
(CGD e BB);

o  Isenção de pagamento da 1ª 
anuidade nos cartões de crédito 
(BPI e BBest)

o  Taxas de emissão gratuitas (BST).

> Seguros:
o   Redução de 1% a 3% nos pré-

mios anuais para os seguros de 
saúde, de acidentes pessoais, 
de acidentes de trabalho com 
empregadas domésticas e de 
acidentes pessoais em viagem e 
descontos nos seguros de vida e 
nos seguros de recheio da habi-
tação (CGD);

o  Desconto de 5% na tarifa do 
seguro automóvel e oferta da 1ª 
mensalidade no seguro de saú-
de.

> Leasing:
o  Redução de 1,5 a 1,75 pon-

tos percentuais em relação ao 

vantajosas (designadamente, 
isenção de comissões de ma-
nutenção, de transferências e 
de emissão de cheques, limite 
de descoberto autorizado ele-
vado, entre outras), exaustiva-
mente enunciadas nos respec-
tivos protocolos, disponíveis 
na área reservada do site do 
SMMP.

> Depósitos a prazo:
o  Acesso a depósitos a prazo com 

taxas majoradas (CGD);
o  Taxas de remuneração bonifica-

das (BPI).

> Fundos de pensões:
o  Isenção da comissão de subscri-

ção (CGD e BBVA);
o  Isenção da comissão de resgate 

(apenas no BBVA).

> Crédito Habitação:
o  Redução nas taxas de juro (de-

signadamente no ‘spread’ apli-
cável) em relação ao preçário 
em vigor: 

     •  Entre 0,2 e 0,5 pontos percen-
tuais (BST);

     •  Redução de 0,25 pontos per-
centuais (BB);

     •  Entre 0,10 e 0,20 pontos per-
centuais (CGD);

o  Comissão de dossier / estudo 
da operação – redução de 25% 
(BST), de 50% (CGD) e de 75% 
(BB) do valor aplicável;

o  Comissão de avaliação – isen-
ção (no BPI) e redução de 50% 
do valor aplicável (CGD).

> Crédito Pessoal:
o  Taxa de juro a partir de 7% e re-
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o  Redução de 0,30 pontos percen-
tuais sobre a taxa em vigor (BPI).

> Renting – redução de 1 ou 2 
pontos percentuais na taxa base 
aplicável (na CGD);

‘spread’ médio da tabela em 
vigor (BST);

o  Não obrigatoriedade de entrada 
mínima e redução de 0,25 pon-
tos percentuais em relação ao 
preçário em vigor (na CGD);

propinas mensais, não só para os 
associados do SMMP, mas tam-
bém para os seus cônjuges (ou 
equiparados) e filhos;

o  Cursos de Inglês, Francês e Ale-
mão organizados pela Cambrid-
ge School – desconto de 10% 
sobre o valor das mensalidades.

> Por outro lado, a aquisição de 
livros em condições vantajosas:
o  Aquisição de obras editadas 

pela Associação Académica da 
Universidade de Lisboa com 15% 
de desconto;

o  Acesso a promoções exclusivas 
e à emissão de um cartão de 
cliente pela Livraria Almedina, 
o qual permite acumular 10% 
do valor de cada compra, valor 
esse que poderá ser trocado, 
nos 6 (seis) meses seguintes, em 
novas compras nas Livrarias Al-
medina;

o  Assinatura anual da Revista Jul-
gar, publicada pela Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses, 
com 40% de desconto, bem 
como aquisição das revistas já 
publicadas com 50% de descon-
to.

O SMMP celebrou ainda protoco-
los em que estão previstas condi-
ções especiais de admissão com 

Um dos principais objectivos do 
SMMP consiste em fomentar o 
aperfeiçoamento técnico e cultu-
ral dos seus associados, pelo que o 
Sindicato tem estabelecido vários 
protocolos que permitem:

> Por um lado, a formação técnica 
dos seus associados:
o  Cursos de formação pós-univer-

sitários ministrados pela Faculda-
de de Direito da Universidade de 
Lisboa (FDUL) e pelo Instituto de 
Direito Penal e Ciências Criminais 
da FDUL – desconto de 25% nas 
propinas;

o  Cursos de Mestrado organizados 
pela Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa – 
desconto de 25% nas taxas de 
inscrição e matrícula;

o  Curso de licenciatura (1° ciclo) 
e mestrado (2° ciclo) ministrados 
pela Universidade Autónoma 
de Lisboa – desconto de 15% no 
acto de inscrição e 10% nas pro-
pinas, não só para os associados 
do SMMP, mas também para os 
seus cônjuges (ou equiparados) 
e filhos;

o  Curso de licenciatura, mestrado, 
doutoramento, pós-graduação e 
especialização organizados pela 
Universidade Lusíada de Lisboa 
– desconto de 15% no valor das 

Formação
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pelo CEDIPRE – Centro de Estudos 
de Direito Público e Regulação) e 
o OBEGEF – Observatório de Eco-
nomia e Gestão de Fraude.

a Universidade de Coimbra (Curso 
de Pós-graduação em Direito Pe-
nal Económico e Europeu, ministra-
do pelo respectivo Instituto, e cur-
sos de Pós-graduação organizados 

> Ensino e tempos livres:
o  Externato das Pedralvas (descon-

to de 40% na inscrição e de 25% 
na rubrica de alimentação);

o  Infantário ‘O Mundo Mágico’ 
(desconto de 50% no valor da 
inscrição e de, pelo menos, 20% 
na mensalidade);

o  Colégio Europeu Astória (des-
conto de 3% na mensalidade e 
nas actividades extra-curricula-
res).

> Ramo automóvel (venda de 
pneus, travões, amortecedores; 
prestação de serviços de repara-
ção).

> Equipamentos de segurança.

> Serviços de estética.

Todos os protocolos, condições 
de adesão e descontos aplicáveis 
podem ser consultados e estão 
disponíveis na área reservada do 
site do SMMP.

Mais informações sobre estes be-
nefícios seguros estão disponíveis 
na área de sócios da página do 
SMMP na internet.

O SMMP celebrou ainda vários ou-
tros protocolos, nas mais diversas 
áreas, incluindo:
> Turismo, lazer e restauração (a 
título meramente exemplificativo):
o  Teatro Nacional de São Carlos 

(25% de desconto sobre o preço 
dos bilhetes);

o  Teatro da Cornucópia (20% de 
desconto sobre o preço dos bi-
lhetes);

o  Grupo Pestana Hotels and Re-
sorts e Pousadas de Portugal 
(10% de desconto sobre o preço 
de alojamento);

o  Campos de férias, agências de 
viagens, etç.

> Saúde e bem-estar (a título me-
ramente exemplificativo):
o  Termas de S. Pedro do Sul (5% a 

20% de desconto nos programas 
de cura termal);

o  Termas de Monção (15% a 30% 
de desconto nos tratamentos 
termais, fisioterapia, estética 
corporal);

o  Instituto Óptico (15% a 20% de 
desconto em lentes, lentes de 
contacto, óculos e óculos de 
sol);

o  Clínica Persona (20% de descon-
to em tratamentos de rosto e 
corpo);

o  Holmes Place (10% de desconto 
na mensalidade);

Outros
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Contrariamente ao que sucedia 
até há alguns anos, actualmente 
quase todos os associados que se 
reformam ou jubilam permanecem 
no SMMP.

Apesar da irregularidade de início 
de cursos para novos magistrados 
do Ministério Público, o número de 
associados continua a crescer. En-
traram 21 novos sócios em 2015.

 XVI.
NOVOS SÓCIOS

debates e conferências e outras 
actividades formativas.
Foram efectuadas obras de recu-
peração e adaptação do imóvel 
que permitem que o mesmo tenha 
as condições necessárias para ser 
um polo essencial da formação e 
das actividades lúdicas do sindica-
to na Região Centro.

Na sede do SMMP, em Lisboa, foi 
adquirido um novo PC-Portátil para 
a sala de conferências.
Foram inauguradas as novas insta-
lações da sede distrital do SMMP, 
em Coimbra. Um espaço arren-
dado, muito central, com óptimas 
condições para a realização de 
vários tipos de eventos, desde 
atendimento aos associados a 

 XVII.
INSTALAÇÕES 

os seus magistrados, defendendo 
intransigentemente a independên-
cia do Ministério Público, os va-
lores democráticos que o devem 
inspirar, a sua vocação social e a 
suas insubstituíveis atribuições para 
a  efectiva garantia dos direitos 
fundamentais dos cidadãos; para 
a defesa do interesse público; va-
lorizando a formação, o mérito e 

Esta é a prestação de contas so-
bre as actividades desenvolvidas 
pela Direcção do SMMP nos 9 me-
ses de mandato exercido em 2015. 
Nunca recusámos disponibilidade 
e dedicação, cientes da impor-
tância que o SMMP tem para os 
seus associados, para o Ministério 
Público e para o nosso sistema 
de Justiça. Procurámos dignificar 

 XVIII.
CONSIDERAÇÕES

FINAIS 
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Continuaremos a actuar  com a 
convicção de que a grandeza e 
importância do SMMP serão tan-
to maiores quanto maior for o seu 
compromisso com esses valores; 
quanto maior for a defesa dos inte-
resses colectivos dos seus associa-
dos e, com ela, a defesa da cida-
dania democrática num Estado de 
Direito. 

a qualidade dos seus magistrados, 
defendendo uma carreira digna, 
com progressão e realização pro-
fissionais, defendendo um estatuto 
socioprofissional ajustado à exigen-
te complexidade das suas funções, 
com a exclusividade, responsabi-
lidade e empenho que lhes são 
exigidos, que eles não recusam, 
mas que merecem igualmente ser 
reconhecidos e defendidos.

Lisboa, 05 de Março de 2016

A Direcção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público 
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Olga Barata       Vogal
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