
 

 Deparados com uma pandemia que veio abalar a estrutura social e económica do nosso país e do Mundo, cedo nos 

apercebemos da necessidade de fazer algo que tivesse algum impacto no auxílio a pessoas socialmente desprotegidas e carenciadas 

de meios, nomeadamente, crianças, idosos e sem-abrigo, tendo sido esse o grande objetivo da iniciativa COVID, levada a cabo pelo 

Conselho Superior da Magistratura e que teve, desde logo, um enorme acolhimento.  

 Em Maio, através da Divulgação 137/2020, o Conselho Superior da Magistratura deu nota que a ampla adesão à iniciativa 

solidária tinha resultado num saldo de 24.500,00 € que foi distribuído equitativamente pelas seguintes instituições:  

 - Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) - Porto, o qual indicou a Associação Médicos do Mundo, a 

Fundação Assistência Médica Internacional e a CAIS - Associação de Solidariedade Social;  

 - GAS Porto - Grupo de Ação Social do Porto; 

 - Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) - Lisboa, o qual indicou a VITAE - Associação Solidariedade e 

Desenvolvimento Internacional, o Centro Social do Exército de Salvação, a Associação dos Albergues Noturnos de Lisboa e a Fundação 

de Assistência Médica Internacional – AMI. 

 Tendo sido decidido dar continuidade à iniciativa, chegado o final do ano, o CSM felicita todos quanto puderam contribuir para 

a causa, informando que foi possível, desde Maio, aditar ao saldo inicial cerca de 8.400,00 € que foram agora distribuídos, por duas 

instituições: 

 - Associação de Amigos da Criança e da Família – “Chão dos Meninos”; 

 - Casa de Acolhimento “Abrigo do Zêzere”.  

 Agradecendo o empenho com que todos/as têm 

apoiado esta iniciativa, o CSM informa que a referida conta 

continuará aberta, de forma a dar continuidade ao 

contributo e generosidade de todos os que o possam fazer 

e na medida das suas possibilidades. 

 

Juntos somos mais fortes! 
 

Com votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo 
repleto de Saúde.  

 
O Conselho Superior da Magistratura 


