
 

 

 

 

 

Tomada de posse dos Procuradores-Gerais-Adjuntos 

 

A presente cerimónia assinala a colocação, por transferência, de um número alargado de 

magistrados do Ministério Público que haviam ascendido já, em data mais ou menos 

recente, ao escalão mais elevado estatutariamente previsto – a categoria de procurador-

geral-adjunto. 

 

E, dado que correspondem tais colocações às manifestações de vontade pelos mesmos 

oportunamente expressas, está-lhes naturalmente associado um natural sentimento de 

satisfação pelo qual igualmente me regozijo. 

 

Alguns dos empossados permanecerão no desempenho de funções, em comissão de 

serviço, para as quais foram nomeados pelo CSMP, o que abrange a direção de DIAP 

Regionais, em agregação com DIAP de Comarca, a representação da Procuradora-Geral 

da República junto do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo, 

a inspeção do Ministério Público, a docência no CEJ ou ainda a situação de magistrados 

Coordenadores de Comarca, de exercício de funções na EUROJUST, bem como a direção 

de Departamento Central da Procuradoria-Geral da República. 

 

A todos e a cada um endereço as minhas felicitações, expressando igualmente o desejo 

de que continuem a dignificar a magistratura a que pertencem e a constituir um exemplo 

e uma referência pela postura, pela competência técnica e pelas qualidades humanas, 

constituindo esta última vertente um bem maior que em circunstância alguma poderá ser 

secundarizado, ao permitir a preservação da boa qualidade no relacionamento 
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interpessoal, da lealdade e do sentido de entrega à causa pública, essenciais para o 

respetivo desempenho, independentemente das específicas funções exercidas. 

 

Senhores Procuradores-Gerais-Adjuntos, 

Caros colegas, 

Os caminhos por vós percorridos na magistratura do Ministério Público valem por si, 

dispensando que me alongue, apenas pretendendo expressar confiança no empenho e 

na capacitação técnica de que continuarão a dar provas e que vos tornam credores de 

minha estima e consideração.  

A todos renovo os votos de boas realizações profissionais e pessoais.  

Muito obrigada! 

 

       Lisboa, 3 de Setembro de 2021 

 

Discurso proferido pela Procuradora-Geral da República na cerimónia das 12h30 


