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CAlVIINHOS A PERCORRER NA PROMO<;AO
DA CIDADANIA DAS CRIAN<;AS E DOS JOVENS
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Joao Pedroso *
1. Introdm;ao: a justi~a de menores em sociedade e o apelo

acomunidade

"A. tem a honra de participar a V. Ex." que tem um filho men01; 12 anos, que
devido ao seu mau proceder necessita ser internado numa casa de correcj;ao
(Caxias) afim de se regenerar" 1
Na primeira metade do Seculo XX, uma nova representac;ao social da infancia
impos-se. A crianc;a deixa de ser considerada propriedade da famflia e adquire um
status aut6nomo e cliferenciado do estado adulto. Assim afastada do mundo dos
crescidos, a crianc;a deixa de estar sob a tutela exclusiva da familia, generalizando-se a ideia de que ao Estaclo, e designadamente aos tribunais, cumpre intervir na
"protecc;ao, educac;ao e correcc;ao dos menores abandonaclos, pobres ou maltratados, dos ociosos, vadios ou mendigos e daqueles que se constituam como autores
de contravenc;oes ou crime." 2
A protecc;ao do interesse superior das crianc;as e, a partir deste momento, assumicla como uma tarefa fundamental do Estado, ao qual cabe, nao s6 criar as conclic;oes sociais, econ6micas e culturais adequadas ao born desenvolvimento da infancia, mas tambem, perante a falencia da instituic;ao familiar, responsabilizar-se pela
sua protecc;ao e eclucac;ao.
* (lnvestigadores do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
no projecto Observat6rio Permanente da Justi9a Portuguesa.
1
I 2 de Setembro de I 9 I 2, participa~ao inicial de processo pendente na Tutoria Central da Infancia de
Lisboa.
2
Fonnula~ao da Lei Portuguesa de Protec~ao alnfiincia, de 1911.
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A decada de 80 marca o infcio de urn novo ciclo para o direito e justi~a de menores, influenciado pela crise do Estado--Providencia \ por um amplo debate sobre a
legitimidade e a capacidacle da interven~ao judicial nesta area e pela introdu9ao de
novos instrumentos jurfdico-internacionais relativos ajusti~a de menores 4• Este
ciclo caracteriza-se, por um !ado, pela crise dos icleais proteccionistas e do papel
anteriormente desempenhado pelo Estado na area da infancia e juventude, e, por
outro !ado, pela procura de novas abordagens de interven9ao neste clomfnio.
Os profissionais de cliversos saberes apontavam os inconvenientes e as desvantagens cla interven9ao judicial, face a problemas que nao se compadecem com solu~5es meramente jurfdicas: os psic6logos, psiquiatras e psicanalistas, por um !ado,
acentuavam a importftncia do factor adesao ainterven9ao, ausente num quadro judiciario; os soci6logos, por seu lado, salientavam a ineficacia e os efeitos estigmatizantes da interven9ao judiciaria; os tecnicos de serv i~o social questionavam a abordagem isolada dos magistrados no processo decis6rio, "num domfnio estranho asua
forrna~ao essencialmente jurfdica." 5
Nesta tensao entre a sociedade civil e o Estado, em que, por um lado, a sociedade consiclerava o Estado inapto para intervir em materia de protec9ao a infancia
e, por outro !ado, o proprio Estado se sentia incapaz de dcsempenhar as suas atribni~5es, come~a a construir-se um novo modelo de interven~ao, baseaclo, agora, na
icleia de par·ceria entre o Estaclo ea Socieclade CiviL
Num novo modelo de interven~ao do Estado e da comunidacle na promo~ao e
protec~ao das crian~as e jovens em perigo, a ideia da interdisciplinariedade tambern
impoe a sua mais-valia, face a tradicional interven9ao judicial isolada e nao especializada. A complexiclacle dos prob1emas da infancia e juventucle, exige a cria~ao
de model os de interven9ao em equipas de meclicos, psic6logos, educaclores e outros
profissionais, que trabalham no terreno com o menor e a famflia.
Neste contexto, em que ac9ao colectiva se combina com aborclagem pluridisciplinar, surgem as primeiras formas de protec~ao nao-judicial de menores. 6 Eclada
Que se manifesta na area da justi~a de menores, atraves cla incapaciclacle financeira do Estaclo em supertar o aumento de despesas inerentes a um sistema de resposta e de inser~ao social de crian9as em risco e de
jovens que praticam crimes, cada vez mais necessaria face ao crescimento do numero de crian~as exclufdas do
sistema escolar e do sistema de fonna9iio profissional, consequencia clas transfonna~5es ocorridas na economia
e sociedade com o fen6meno eta global iza~ao (Relat6rio OPJ, Pedroso. J; Gersao, E. coord.).
' Uma nova concep~ao eta infi\ncia viria a ser formahnente reconhecida, no piano jurfdico-internacional,
na decada de 80, com Conven9iio dos Direitos cla Crian~a. A partir cleste momento, as crian~as tem, nao s6 o
direito aprotec~ao, mas tambem o direito i\ sua autonomia, direito a expressarem as suas opinioes em toclos os
assuntos que Jhes digam respeito e direito a participar na vida em sociedade enquanto actores sociais.
5
Queloz, N (92).
6
Por exemplo, na Belgica, foram criaclas as Comissoes de Protec9ao da Juventude e em Italia e Fran9a
surgiuum movimento de responsabiliza9ao comunitaria relativo as respostas sociais a dar as inadapta9oes juve3
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uma nova voz a comunidade e a especialistas de diferentes areas do conhecimento,
instituindo-se 6rgaos locais e de composi9ao multidisciplinar, que, sob diferentes
denomina96es, estruturas orgi\nicas e, ate mesmo, competencias, partilham de uma
mesma finalidade: num primeiro momento, a protec9ao de menores por via nao··
-judiciale, nu m segundo momento, ainda embrionario, a protec9ao ainfancia como
promo9ao dos seus clireitos econ6micos, sociais e culturais, ou seja, o reconhecimento da cidaclania as crian9as e aos jovens.
Esta clescoberta dos direitos das crian9as, o colapso do Estado-providencia, as
crfticas ao modelo judicial de protec9ao das crian9as e jovens e o apelo acomunidade constitufram, portanto, factores decisivos para a institucionaliza9ao de novas
entidades actuantes neste domfnio e, portanto, para uma profunda Jeestrutura9ao do
sistema de promo9ao e protec9ao dos direitos das crian9as, tal como o conheceramos na primeira metade deste seculo.
No limiar de rnais um seculo, urn novo ciclo se abre e o mesmo debate volta a
estar no centro das aten96es. Questionam-se velhos princfpios, prop5em-se novas
abordagens e discutem-se modelos renovados de interven9ao do Estaclo e cla comunidade na promo9ao e protec9ao dos clireitos das crian9as e dos jovens.
No centro deste debate, ressalta a ideia que a interverwao nao-judiciaria parece
ser a resposta mais adequada as situa~5es clas crianfas emperigo: "um novo direito
de menores deve ser concebido como um direito de natureza social, um direito
construfdo por forma a que, s6 em Liltima ratio, seja necessario o apelo a uma interven9ao judicial, privilegiando-se a interven9ao da administra9ao e da comunidacle;
um direito que potencie uma permanente pluridisciplinarieclacle e interdisciplinarieclade, estimulando a articula9ao entre os diversos nfveis existentes no sistema de
interven9ao." 7
Em Portugal, apenas agora se iniciaram os trabalhos esf'orrados de construrao
de um novo sistema de protec9ao a menores. 0 debate esta, assim, aberto e receptive a novos dados e a novas analises. Este artigo sera, apenas, um contribute para
o processo de reforma em curso, que, partindo cla amilise sobre a evoluyao e desempenho das comissoes de protecyao de menores, pretende identificar os seus bloqueios, necessidades e prospectivar o seu futuro.

nis. No entanto, enquanto nestes pafses, estas respostas se destinam essencialmente as crianqas e jovens em
"risco ou inadaptadas", nos EUA e UK foram criados os "community-based programmes for young offender
rehabilitation" (Queloz. 1989).
7

Confrontar Pedroso, 1. ( 1998).
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2. A protec~ao nao-judichiria de crian~as: origens e tendencias de evolu~ao na legisla~ao comparada
Na amilise dos diversos sistema de promo~ao e protec~ao dos direitos das crianyas, parecem ressaltar algumas importantes tendencias de evolu9ao: 8
a) da predominancia da sociedade-civil evolui-se para um maior empenhamento
do Estado: as primeiras formas de protec9ao nao-judiciarias serao substitufdas por estruturas mais complexas, nas quais o Estado assume e desempenha
novas fun96es, nomeadamente de coordena9ao;
b) do atomismo evolui-se para a coordena9ao: criam-se novas comissoes de protec9ao, corn membros nomeados pelo poder central ou municipal e cujas activiclades, ou se inserem em estruturas mais vastas, como por exemplo nos Servi~os de Protec9ao Social, ou sao coordenadas e supervisionaclas por
entidades de voca9ao nacional; simultaneamente, sao-lhes atribufdas novas
competencias, em muito semelhantes as tradicionalmente desempenhaclas por
estruturas tipo Provedorias cla Crian9a, nomeadamente fun96es de preven9ao
geral, elabora9ao de estuclos, campanhas de informa9ao, etc.;
c) do informalismo evolui-se para o fonnalismo: se num primeiro momento, as
comissoes se assumiram, tambem, como uma reac9ao ao excesso de formalismo do judiciario, ineficaz e prejudicial ao interesse superior cla crian9a,
num segunclo momento, o formalismo viria a impor-se como garantia de respeito pelos Direitos Fundamentais das crian9as e da famflia; 9
d) finalmente, as reestruturadas comissoes de protec9ao sao atribufdos novos e
mais amplos: uma tensao surge, assim, entre uma maior interven9ao do
Estado e a acrescida preocupa9ao em proteger e garantir os direitos fundamentais da crianya e da famflia. 10

8

Como iremos ver, estas tendencias surgem, por um lado, visfveis em diferentes tipos de sistemas de prode menores, como seja o Belga eo Sueco, e, por outro Iado, marcam claras diferen~as entre as decadas
de 60/70 e 80/90: pafses pioneiros em materia de protec~ao administrativa, corno seja a Belgica ou a Suecia,
introduziram, a partir da decada de 80, altera96es significativas alegisla~ao original, orientadas por pad roes de
evolu9ao tambem presentes em pafses que, somente nas decaclas de 70 ou 80, viriam a criar as primeiras formas de comiss5es de protec9ao, como o Canada.
9
Esta linha de evolu9ii0 foi fortemente innuenciada por toda a conjuntura hist6rica subsequente ao caso
Gault e movimentos a favor da introdu~ao do due process of Law na justi~a de menores.
10
Intensifica-se o formalismo e introduzem-se acrescidas garantias na interven~ao adrninistrativa, mas,
simultaneamente, aumenta-se a esfera de competencia material das Comiss5es de Protec~ao: os potenciais efeitos da primeira linha de evolu9lio sao, assim, anulados pela segunda.
tec~ao
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As tensoes e evolugoes que enunciamos sao particularmente visfveis nos sistemas da Suecia, Belgica e Canada, que passaremos a analisar com mais detalhe.

2.1 0 sistema de protec~ao Sueco
A lei Sueca de Protec<;ao ainfancia (196 I) 11 , estruturou o sisterna de protec<;ao
a crian<;as e jovens em torno de uma intervengao de tipo meramente administrative
ou nao judicial: as entidades administrativas e da cornunidade forarn atribufdas
competencias que, noutros pafses, eram tradicionalmente conferidos ao poder judiciario.
Esta lei institucionalizou comissoes de protecgao de menores dotadas de uma
ampla competencia material, abrangendo situagoes de risco, imoralidade e delinquencia, detectadas em menores de 18 anos. 12 Eram compostas por membros eleitos pelos
Conselhos Comunais, aos quais nao eram exigidas qualifica<;oes especiais. Nao obstante tratar-se de uma interven<;ao de tipo nao-judicial, foram consagradas diversas
garantias e direitos de salvaguarda da posigao processual da crianga e da familia, muito
semelhantes as garantias judiciais existentes em sistemas de intervengao mistos. 13
Nas decadas de 80 e 90, um amplo movimento de reforma do sistema Sueco de
protec<;ao ainfancia, viria a consagrar diferentes orienta~oes em materia de protec<;ao nao-judiciaria. 14 Desapareceram as antigas comissoes de protec<;ao, cujas competencias foram integradas no domfnio da ac~ao social das autoridades municipais.
Cada municipio eresponsavel pela organiza<;ao dos seus pr6prios servi<;os sociais,
no ambito dos quais sera constitufdo urn Comite de Protec~ao Social especffico para
a area da infancia e juventude.
A estes Comites sao, por um lado, atribufdas fun<;oes de natureza generica,
nomeadamente de promo<;ao do bem estar social da infancia e juventude e, por
outro !ado, competencias de interv en ~ao especffica na protec9ao de crian<;as e
11
Denominada ''Lei Sueca de protecyao ainfancia e juventude por parte da comunidade", foi promulgada
em 29 de Abril de 1960 (SFS 11.0 97).
12
As Comissoes competia, nomeadamente, aplicar medidas de protecyao a menores de 18 cm si tua~fio de
risco ea menorcs de 21 anos "a necessitar de medidas correctivas e espcciais aplicadas pela comunidade devido
a um acto de natureza criminal, ao seu modo imoral de viver, a nao se sustentar honestamente de acordo eom a
sua capacidade, ao mau uso de bebidas alco61icas ou de narc6ticos".
13
Por exemplo, a comissao investigava a siLuayao e, antes de qualquer decisao, tin ha que informar os pais
eo menor, se maior de 15 anos, dos resultados da investiga~ao; a estes era conferido o direito de nomearem
advogado e de apresentarem provas. No final do processo, a comissao proferia a sua decisao obrigatoriamente
fundamentada e comunicada aos interessados, que poderiam interpor recurso administrativo, embora a decisao
possufsse cankter obrigat6rio, rnesmo que ainda nao definitiva.
14
Foi introduzido o "Social Services Act and care for young persons (special provisions) Act I LVU".
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jovens que se encontrem em situa~ao de risco ou que manifestem comportamentos
socialmente degradantes, como seja a pnitica de actos de natureza criminal.
Na rela~ao entre o judicial e o nao-judicial, a refonna do sistema Sueco veio
redefinir poderes:
refor~ando

o papel das autoridades judiciarias em materia de infancia
em perigo: por exemplo, ao tribunal administrativo e atribufda competencia exclusiva para decidir da aplica~ao de meclida de coloca~ao institucional;
- conferindo mais poderes de interven~ao ao nao-judiciario em materia de execu~ao de medidas aplicadas a jovens delinquentes: os comites tern, nomeaclamente, competencia para proibir as safdas e limitar a liberdacle de movimenta~ao dos jovens nos estabelecimentos de internamento, para submete-los
a revistas no proprio corpo ou examinar toda a sua correspondencia.

-

A evoluc;ao do sistema de protecc;ao sueco, traduziu-se, portanto, na substituic;ao
das comissoes de protec~ao originais, de base comunitaria, por novas enticlades,
agora inseridas no ambito do poder municipal, as quais foram atribufdas novas competencias e novos poderes de interven~ao, em especial no domfnio da criminalidade
juvenil. Por outro !ado, a reforma veio, de alguma forma judicializar o sistema de
protecc;ao, em especial no domfnio das crian~as em risco conferindo, agora, aos tribunais administrativos as func;oes tradicionais do judiciario de garantia dos direitos
e liberdades dos cidadaos.
2.2 0 sistema de protec~ao Belga
A Lei de 1965 1\ instituiu, em cada Comarca, uma comissao de protecc;ao a
menores com func;oes complementares as dos tribunais. Estas comissoes possufam
composic;ao interinstitucional, sendo os seus membros escolhidos entre os representantes dos servic;os intervenientes em materia de infancia, juventude e familia,
competindo-lhes, nomeadamente, aplicar medidas de protecc;ao a jovens, de idade
inferior a 21 anos, cuja saude, seguranc;a ou moralidade se encontre em situac;ao de
risco, "desde que a sua "intervenc;ao seja solicitada ou aceite pelas pessoas por eles
responsaveis."
0 sistema introduzido em 1965 pretendia dar uma nova voz a comunidade e aos
profissionais cla infancia e da familia, diminuindo o campo de intervenc;:ao do judi-

15

Denominada "Lei Belga de 8 de Abril de 1965 sobre protec~ao dajuventude".
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cial ern prol de uma abordagem nao-judicial e pluridisciplinar. 16 Pore m, as contradic;oes surgidas no seu funcionamento, a apontar o total colapso do modelo existente, viriam a dar origem a uma profunda reforma do sistema de intervenc;ao do
Estado e da comunidade (Franc6fona) na infancia e juventude, concretizada vinte
anos mais tarde, com o projecto de "Decreto relativo aJuventude" de 1991. 17
Este decreto consagra a evoluc;ao do sistema para uma partilha de responsabilidades entre o Estado e comunidade. Postula-se a manutenc;ao do ideal de "desjudicializac;ao da protecc;ao ajuventude, entendido como resposta a vontade da comunidade em assumir a responsabilidade por todos aqueles jovens que manifestem
problemas de ordem social", mas reforc;a-se, nao obstante, a "competencia exclusiva do poder judicim:io em materia de intervenc;ao imposta e institucionalizac;ao em
regime fechado".
No ambito deste novo sistema, e criado, em cada distrito, um "Conselho de
apoio ajuventude", cujos membros sao escolhidos pelo governo, entre os especialistas das areas de intervenc;ao e acc;ao social e apoio ainfancia, juventude e familia. 18 A estes Conselhos compete supervisionar e coordenar as actividades de
prevenc;ao geral, no ambito do distrito correspondente, e elaborar estuclos demonstrativos das necessidades e carencias existentes, por forma a serem transmitidas ao
executivo.
Cada Conselho tera um representante junto do "Conselho da Comunidade Francesa de Apoio a Infancia", instancia de reflexao sobre todas as materias relacionadas com a protecc;ao a infancia e juventude, ao qual sao atribufdas competencias
genericas, nomeadamente a coorclenac;ao das actividades dos Conselhos de apoio a
juventudc e dos diversos servic;os que actuam nesta materia.
A evolu~ao do sistema Belga considerou, p01·tanto, a imporU1ncia cla abordagem
nao-judiciaria, mas, simultaneamentc, reforc;ou a intervenc;ao do pocler judicial, ao
qual devera ser atribufda competencia exclusiva em materias susceptfveis de violarem direitos fundamcntais cla crian~a e da familia. Por outro lado, clesapareceram as
tradicionais Comissoes de Protecc;ao de menores para dm·em origem a novas enticladcs, compostas por membros nomeados pelo governo e as quais sao atribufdas

16
Ao contnirio do pretenclido, rcgistar-se-a um aumento significativo da interven~iio judiciaria: as comissoes de protec~ao foram consideradas, pelos crfticos do sistema, tun real fracasso, tanto na sua concep~ao, como
na sua composi~ao, nao tendo, nomcadamente, excrcido o cfci to de suster o crescente aumento do numero de
casos apresentados ao Ministerio Publico.
17
Decrcto que regula o "exercicio das competencias da comunidade em materia de protec9ao ft juventude".
18 0 Jufz-presidente do Tribunal de Recurso eo Procurador-Geral sao convidados a indicar um Jufz c tllll
Delegado do Ministerio Publico para participar, a tftulo consulti vo, nos trabalhos do Conselho de menores.
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novas fun~oes, coordenadas e supervisionadas por uma estrutura institucional mais
abrangente.

2.3 0 sistema de protec~ao Canadiano
As tendencias de evolu~ao analisadas sao tambem visfveis fora do Continente
Europeu, nomeadamente no sistema institufdo pela lei de Protec~ao aInfancia do
Canada de 1977, posteriormente revista em 1984.
Esta lei regula as diversas formas de protec9ao de menores cuja seguran~a ou
desenvolvimento esteja, ou se considere possa vir a estat; comprometido, propondo,
como objectivos fundamentais, a prevenyao de todos os factores que possam colocar a crian~a em situa~ao de risco e a responsabilizavao da comuniclade nas ac96es
desenvolvidas,.
A presente lei instituiu, como principal entidade responsavel em materia de
infancia e juventude em perigo, a "Comissao de Protecyao dos Dircitos da infancia", constitufda por membros nomeados pelo governo, entre os quais o seu presidente e vice-presidcnte que exercerao o cargo de modo exclusivo e remunerado. 19
A esta comissao compete assegurar o respeito pelos direitos das crian9as,
fazendo cumprir a referida "lei de protec9ao a infancia" e, tambem, a "Jei relativa
aos jovens agentes de delitos" e, ainda, colaborar na realiza9ao de ac96es de informayao sobre os direitos das crianyas, formular recomenday5es aos ministros competentes e promover estudos e pesquisas relativamente a questoes da sua competencia. No desempenho das suas fun96es, e sempre que existam indfcios de violayao
dos clireitos das crian9as ou jovens, a comissao podera realizar inqueritos, intervir
de modo a obviar a essa situa~ao e recorrer a tribunal quando suas recomenda96es
nao sejam cumpridas.

3. As comissoes de protec~ao de menores em Portugal:
aactnalidade

evolu~ao

de 1974

Em Portugal, a ideia de protCCyaO a infancia e juventude foi definitivamente
consagrada eo m a "lei de protecyao ainfancia" de 1911 , que introcluziu, no nosso
sistema jurfdico, tun regime especffico para menores. 20
Jnstitui tambem, cm todos os centros de scrvi~os sociais, um "director de protec~ao ainfi\ncia".
0 Dccreto-Lei de 27 de Maio de 1911 instituiu o Tribunal de menores, a princfpio apenas em Lisboa e,
a partir de 1925, em todas as comarcas.
19

10
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Na perspectiva de Beleza dos Santos, esta lei consubstanciava urn direito:

- preventivo, que se exercia nao apenas sobre os jovens que ja delinquiram,
mas tambem sobre aqueles que estao em serio risco de o fazerem;
- tutelw; na medida em que as tutorias de infancia (tribunais de menores) julgavam segundo o criterio do bonus paterfamfliae e aplicavam sempre medidas de protec9ao e defesa do menor;
- predominantemente subjectivo, no qual o processo judicial tem, como objectivo essencial, proceder a observa~ao do menor, conhece-lo a si ea sua familia, atraves de exames medicos, antropol6gicos e pedag6gicos.
0 ideal proteccionista veio a ser acentuado com o Decreto-Lei 11. 0 44288, de 20
de Abril de 1962 (alterado em 1967), e mantido com a reforma de 1978 (Decreto-Lei n. 0 314178), que introduziu a actual Organi za~ao Tutelar de Menores. Com a
reforma de 78, e, pela primeira vez, consagrado, no ambito do nosso sistema de protec9ao a crian9as e jovens, a possibilidade de interven9ao nao-judiciaria.
Esta ideia de introduzir, em Portugal, um sistema judiciario e nao-judiciario de
protec~ao a crian9as e jovens surge, pela primeira vez, ern 1974, no ambito do relat6rio da Comissao constitufda para "dar seguimento ao piano de ac9ao do Ministerio da Justi9a, na parte relativa a reforma dos servi9os de justi9a de menores", no
qual se sugeria a cria9ao de comissoes administrativas de protec9ao de menores,
cuja actua9ao seria articulada coma do tribunaJ.2 1
Ao projecto subjazia a ideia da anterioridacle cla protec9ao social sobre a protec9ao judiciaria nas situa96es de i nad apta~ao de crian9as e jovens, circunscrevendo-se a interven9ao obrigat6ria do tribunal aos casos em que fosse necessario limitar
o pocler paternal e a situ a~oes de crian9as que, tendo atingido 14 an os, cometessem
actos qualificados pela lei como crime ou contraven~aoY
Esta ideia, porem, apenas viria a assumir forma legal com o referido Decreto-lei
n.0 314178. As primeiras institui(·oes o.ficiais nliojudiciarias de protec~·ao a rnenores, que a reforma de 78 designou de Centros de Ob serva~ao e Acgao Social
(COAS), surgiram com uma confi gura~ao distinta da projectacla em 1974: e-lhes
atribufda uma competencia mais restrita, limitada as situa~oes de inaclapta9ao e
delinquencia, e somente ate aos 12 anos de idade e, por outro !ado, desaparece a
11 Comissao constituida pelo Ministro da h1st i~a Salgado Zenha, cujas conclusoes se encontram publicadas na revista "Infilncia e Juvcntucle" n.0 1/76.
11 A comisslio de protec~ao seria constitufda por especialistas de tres Ministerios - Educa~iio, Assunlos
Sociais e Justi~a - e por clelegados das Camaras Municipais das areas de intervenc;ao, tendo uma base local sedes de concclho.
lillen•t'IIFio Social. 17118. 1998
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composic;:ao de base comunit{u·ia e funcionam apenas junto dos tribunais de menores. Nao obstante, os COAS assumiram o essencial da icleia de protecc;:ao formal nao
jucliciaria de menores.
Aos Centres eram, por um laclo, atribufdas func;:oes de apoio aos tribunais de
menores e estabelecimentos tutelares, competindo-lhes realizar a observac;:ao de
menores e proceder a execuc;:ao clas medidas tutelares aplicaclas, e, por outro lado,
competencias para aplicarem mecliclas de protecc;:ao a menores de 12 anos, que se
encontrassem em situac;:oes de inadaptac;:ao social ou que tivessem sido agentes de
factos qualificados pela lei penal. Como 6rgaos de gestao dos COAS foram institufdas comissoes de protecc;:ao, as quais "ainda" compete decidir, aplicar e acompanhar a execuc;:ao das mediclas de protecc;:ao a menores, sempre que a situac;:ao se
enquadre na competencia material do Centro.
A evoluc;:ao posterior, em Portugal, da abordagem nao-judiciaria de protecc;:ao
clas crianc;:as e jovens em perigo iria retomar a ideia inicial de 1974. No prdlmbulo
do Decreto-Lei 11. 0 189/91, que institucionalizou as actuais comiss5es de protecc;:ao, pode ler-se que e princfpio aceite que a problematica do menor negligenciaclo
ou maltratado e tambem do menor que patenteia condutas desviantes exige uma
intervenc;:ao interdisclplinar e interinstitucional, articulada e flexfvel, de base local,
que combine a qualidacle da acc;:ao corn o respeito pelos princfpios e garantias constitucionais, em ultimo caso assegurados pelos tribunais. A ideia inicial, de criac;:ao
das comiss5es de protecc;:ao, deve ser retomada em termos actualizados, pois pode
contribuir para dar resposta a sentida exigencia de responsabilizac;: ao de cada
comunidade local pelas suas crianc;:as e jovens, em total respeito e colaborac;:ao com
a famflia. 23
As comissoes de protecc;:ao de menores, institu.fdas em 1991, voltam a configurar uma forma de protecc;:ao nao-judici::1ria de base local e estrutura comunitaria,
cujas competencias abrangem, nao s6, a inadaptac;:ao e delinquencia ate aos 12 an os,
mas tambem, e ate aiclade de 18 anos, as situac;:oes de menores em perigo. Possuem
autonomia funcional, uma composic;:ao e modo de funcionamento interdisciplinar,
prevenclo-se que sejam integradas por representantes clas mais variadas areas ligadas ainfancia e juventude. 24

21
Desde 1991, foram instaladas 134 Cornissoes de Protec~iio. Em Lisboa, Porto e Coimbra rnantiverarn-se em funcionamento as "antigas comissoes" do COAS, comas atri bui~oes que constam do art. n. 0 76. 0 n.0 I
da OTM.
11
' A term!tica da interdisciplinariedadc na protec~ao dos menores, foi particularmente desenvolvida pelo
Centro de Estudos Judiciarios, que apoiou, a partir de 1983/84, o Grupo Permanente de Am1lise eta probletm'itica relacionada com ajurisd i~ao de menores e familia (GPA).
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A evolur;ao do nosso sistema de protecr;ao ainfi\ncia clistingue-n~s ·d~ ~ciri~f~i~
clade dos pafses. Em Portugal, apenas agora, no final cl a decacla de 90, se di~tute';'ho
a.mb.it?, ~a reforma actuah~ente :m ,curso, novos caminl:os para a protecc;~o .fi~()
-Juchcwna. A agenda da d1scussao e ampla, mas desde Ja podemos ressaltarduas
ideias: a constituic;ao de parcerias entre o Estado ea comunidade, como 0 m~ihore.
mais eficaz modo de interve1wao social, e uma maior preocupac;ao corn a saiv;~
guarda e a promor;ao dos direitos fundamentais da crianc;a e da familia no quadro
de uma intervenc;ao de natureza nao-judiciaria.
No nosso entender, o presente debate sera mais complete se conhecermos 0
desempenho das comissoes de protecr;ao de menores, para que, num quadro de
reforma, se procm·em eliminar os bloqueios existentes e introduzir mecanismos
mais adequacies apromor;ao e defesa dos direitos das crianr;as.

4. 0 desempenho das comissoes de
lei em ac~ao

protec~ao

de menores em Portugal: a

Nao obstante a relativa longevidade das instancias nao-judiciais de protec~ao e
a sua crescente importancia enquanto actm-es do sistema de protec~ao a crian~as e
jovens, nao existem, ou sao pouco conheciclos, estuclos de investigac;ao nas ciencias
sociais sobre o desempenho clas comissoes de protecr;ao de menores. Estes estudos
assumem maior relevancia, se constatarmos que, a maioria dos pafses, tendo procedido a amplas reformas do sistema de protecr;ao a infancia, conferiram cada vez
mais importancia aintervenr;ao nao-judiciai.2 5
Afigura-se, portanto, fundamental, estudar e conhecer a evolu9ao e o desempenho das comissoes de protecr;ao, carreando para o debate novos e actualizados relativamente a acr;ao nao-judiciaria sobre crian9as e jovens em perigo. Corn este
artigo, pretendemos, precisamente, trazer ao debate alguns daclos e conclusoes
constantes de um estudo, realizado no Observat6rio Permanente da Justir;a, sobre o
desempenho das comissoes de protec~ao de menores em Portugal. 26
25 0 debate pm·ece convergir na ideia que, relativamente as situa96es de crian9as, com idade inferior a 12
anos, que pratiquem crimes e crian~as em situa9iio de perigo, a interven9ao nao judicial e a mais adequada.
(Pedroso, J: 1998).
26
0 presente artigo sistematiza algumas clas principais conclus6es constantes do capftulo 7. 0 do Relat6rio Preliminar sobre ajusti9a de menores (Pedroso, J; Gersao, E- coord - Fonseca, G; outros), elaborado no
iimbito do Observat6rio Permanente da Justi9a - Centro de Esrudos Sociais da Faculdacle de Economia da
Universidade de Coimbra.
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Este estudo, reportado ao ano de 1996, teve como ponto de partida os dados
nacionais constantes do relat6rio-sfntese de actividades e as informa~6es contidas
numa amostra de 12 relat6rios de actividadesY Para a elabora9ao do presente
artigo, recorremos, ainda, aos dados nacionais de 1997.28
Analisaram-se e sistematizaram-se as informa~6es disponiveis, por forma a
efectuar uma caracteriza~ao do funcionamento das comiss6es, dos seus mobilizadores, das crian9as e famflias sujeitas asua interven<;ao e, ainda, das medidas aplicadas.

Mobilizadores da interven~iio das comissoes de protec~iio de menores.
No piano nacional, as enticlades que, em 1996, mais mobilizaram as comiss6es
de protec<;ao foram os estabelecimentos de ensino, seguiclos dos estabelecimentos
de sa(tcle e dos tribunais. Os familiares surgcm como o quarto mobilizaclor, pcu·alelamente com as autoriclacles policiais. As IPSS e os pr6prios menores registaram
uma reduzicla participa~ao , tal como o Ministerio Publico, que surge apenas em 8. 0
lugar.
No ano de 1997, registaram-se poucas altera<(6es, permanecendo os estabeleci-·
mentos de cnsino como primeiros mobi lizadores clas comissoes; e de clestacar,
p01·em, um acentuado crescimento clas participa~6es atribufdas a "outras institui~6es", que surgem em segundo lugar da hierarquia, seguidas das autoridades policiais e dos estabelecimentos de saude.
A mesma caracteriza9ao e-nos clada pela amostra recolhida em 12 comiss6es de
protec9ao, atraves qual foi possfvel concluir que as escolas, os hospitais e centros
de saude constituem mobilizadores privilegiaclos das Comiss6es de Protec<;ao de
Menores. Tambem aqui, se verificou que as autoridacles policiais surgem num piano
secundario e que o Ministerio Publico nao assume expressao significativa.29 Como
mobilizadores nao institucionais, surgem, corn relativo destaque em algumas comiss6es, os particulares e os familiares do menor.

17
Sintra, Portimfto, Santa Maria da Feira, Evont, Guimaraes, Scixal, Ponta Delgada, Vila Franca do
Campo. Alcoba9a, Nazare. Cascais e Yila Franca de Xira.
18
As comissocs, nos tennos do art. n.0 23. 0 do referido Decreto-Lei, devem elaborar, ap6s scis meses de
runcionamento, tun relat6rio sobre as actividades desenvolvidas, sendo wn exemplar enviado ao Centra de
Estudos Judici<\rios. 0 CEJ tem apresentado, anualmente, os relat6rios-sfntese de actividadcs.
1
'' Faz-se notar, porcm, que o relat6rio da comissao de protec9ao de menores de Guimaraes nao diferencia as participa9oes provenientes das Secretarias Judiciais e da Procuradoria- Geral junto dos tribunais, o que
abre a hip6tese de outras Comissoes igualmente nao o faZCI·em, quando quantificam a calegoria tribunais.
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Os dados recolhidos penmtlram-nos tambem concluir que a mobilizayao
das actividades das comissoes, atribufda aos diversos nfveis de protecyao existentes
na sociedade, se situa predominantemente na instancia formal, com 61 ,6% do
totai.3°
Mobilizadores das CPMs na amostra recolhida

3.:\utrwi<bdO<s 11oliri:"lis l - - - - - - +
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Fonte: CES I Relat6rios das Comissocs de Protecr;iio de Menorcs

Os serviyos do Estado - escolas, hospitais, seguran~a social - constituem-se,
portanto, como intermediarios privilegiados entre a comunidade e a protecc,:ao nao-judici{u·ia de crianyas e jovens em perigo. Este clado parece surgir intimamente
ligado, e eventualmente condicionado, aparticipayao destas entidac!es na composiyao das comissoes de protecr;ao de menores, que facilita a passagem das situay5es,
filtradas pelos servic,:os do Estado, para a esfera de actuayao das comiss6es.31

10
Partindo do informal para o formal e do formal niio judiciario para o formal judici{lrio, considerando a
polfc ia como a porta de enrrada no nfvel judiciario, agrup<\mos o mcnor, os familiares, os particulares e as lPSS
e ONGs no nfvel informal; as escolas, a saude, a seguran~a social, as autarquias e oulras resposras do Estado
no nfvel formal; as comissoes de prorec~ao no nfvel formalnao judiciario; e os tribunais no nivel formal judi ciario.
11
Esta rela~ao surge clara no exemplo da Comissao de Protec~ao de Cascais, na qual mais de metade das
participaviies, relarivas ao anode 1996, sao atribufdas ii !otalidade destas entidades - escolas, hospitais, seguranva social.
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Caracterizafiio socio/Ogica dos menores em sittwfiiO de perigo
Por forma a compreender o desempenho das comissoes de protecyao, afigura-se-nos importante quantificar e caracterizar sociologicamente os menores em perigo,
cuja situa9ao chega ao conhecimento etas comissoes de protec9ao.
0 relat6rio-sfntese de actividades do anode 1997 calcula que, no espa9o de um
ano, o numero de crian9as sujeitas ainterven9ao clas comissoes de protec9ao ten1
crescido de 3500 para cerea de 7 000 crian9as.
Esta mesma tendencia verifi.ca-se ao analisarmos os dados referentes aos outros
nfveis do sistema de protec9ao:
-entre 1989 e I996, a intervenyao j ud ici~1ria, nos casos de rnenores em perigo,
registou um crescimento de 1.187 processos (43%) para 1.492 processos
(53,1%) 32;
-entre Janeiro de 95 e Dezembro de 96, foram sinalizadas asegman9a social,
Santa Casa da Misericordia de Lisboa e Casa Pia de Lisboa cerea de 9.550
crianvas cm situa9ao de pcrigo.-13
A insuficiencia do conhecimento sobrc este tema, leva-nos a questionar se este
aumento do numero de crian9as, que entram em contacto com o sistema de protecvao, traduz um real crescimento do universo de crian9as em perigo ou se, pelo contnlrio, tem na sua origem outros factores, como seja uma maior eficacia do sistema
de selecyao e intervenvao, designaclamente por as escolas e os hospitais estarem
mais atentos que no passado, ou uma reconstruyao do conceito de menor em perigo,
considerando-se em perigo situa96es que nao o cram anteriormente, ou ainda, tao
somente uma maior visibilidade social destas situa9oes.
Temos, porem, como um clado certo, que o Estado e a comunidade estao a intervir, de forma crescente, em situa96es de menores em perigo, pelo que importa
conhecer e saber quem sao estas crian9as e suas famflias e procurar determinar os
motivos que conduziram ao seu contacto com o sistema de protec9ao.

Idade e sexo das crianfas nas CPMs
As comissoes de protec9ao actuam, predominantemente, sobre crian9as de idade
inferior a 12 anos. 34 Este e um clado visfvel quer nos relat6rios-sfntese, quer na amos32 Segundo dados recolhidos e sistematizados no ambito do Observat6rio Permanente da Justi~a, com base
nas infonna~oes do gabinete de estatfstica do Ministerio da Justi~a.
13
Dados recolhiclos pela Direc~ao Geral cl a Ac~ao Social do tvlinisterio da Solidariedade.
J-1 Nos tennos da Lei, as CPIV!s sao competentes para intcrvir, ate aos 18 anos, em situa~i'ies de menor em
perigo, e relativamentc a menores, ate aos 12 anos, que revelem condutas desviantes ou pratiquem factos qualificados como crimes.
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tra recolhida, na qual se regista uma expressiva preponderancia de 63% de crian9as
com idade igual ou inferior a 12 anos. Regista-se, pmtanto, uma quase ausencia de
interven9ao niio-judiciaria relativamente a adolescentes em situac;ao de perigo,
estando as actividades das comiss5es especialmente direccionadas para os mais
novos.
A idade dos menores na amostra

Fonte: CES I Relat6rios das Comissoes de Protec9ii.o de Menores

As crianc;as seleccionadas pelas comissoes de protecc;ao, pertencem, de modo
relativamente igualitario, a ambos os sexo: a amostra recolhida regista uma ligeira
preponderancia dos rapazes, com 57% do total.

0 sexo dos menores na amostra

Fonte: CES I Relat.6rios das Comissoes de Protw;ao de Menores

Os dados existentes sobre esta materia, permitiram-nos, no ambito do estudo
realizado pelo Observat6rio da Justic;a, tambem concluir que, as comissoes de protecc;ao inseridas em comunidades eminentemente rurais, intervem mais sobre rapahllfiWII{'fin
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zes, enquanto que aquelas integradas em comunidades perifericas de tipo urbano
actuam, de forma igualitaria, sobre ambos os sexos. Dir-se-a que, nas comunidades
de tipo urbano, as raparigas se encontram mais expostas a situa9oes de perigo e
menos protegidas pelo famflia e sociedadeY

0 retrato de familia e as causas do perigo
As crian9as seleccionaclas pelas Comissoes de Protec9ao pertencem a famflias
de baixo nfvel s6cio-econ6mico, em que predomina a baixa escolariza9ao, o reduzido nfvel de profissionaliza9ao e o desemprego, ou emprego precario, clispondo,
portanto, de baixos rendimentos econ6micos. Em regra, sao famflias de tipo nao-nuclear clisfuncional, fortemente marcadas por problemas como a toxicodependencia, o alcoolismo e a prostitui9ao. Vivem em bairros sociais clegradados e habitam
casas corn baixas, ou inexistentes, condi9oes de habitabiliclade. 36
Tal retracto nao deve, porem, fazer esquecer que, como clemonstrou A. Nunes
de Almeida (98), os rnaus tratos sao um problema transversal a tocla a socieclacle, s6
que, nos grupos sociais de nfvel econ6mico mais elevado, o silencio das paredes
nao os cleixa chegar ao conhecimento das comissoes de protec9ao.
0 retracto familiar conhecido reflecte os principais motivos de interven9ao das
comissoes de protec9ao. Os dados nacionais, indicam que, nos ultimos dois anos, a
interven9iio das Comiss6es de Protec9ao foi, maioritariamente, originada por situa95es de menor-vftima de negligencia, desamparo, maus t.ratos e outras situa96es de
perigo. Num piano secund<1rio, surge a interven9ao motivada pela pn1tica de actos
com relevil.ncia criminal e por condutas desviantes, que, alem de secundarias, registaram, de 96 para 97, uma tendencia para decrescerY
No universo mais Iimitado cla amostra, constatou-se, igualmente, uma expressiva preponderancia de situa96es de rnenor em perigo, a somar 76% do total das
actividacles das comissoes consideraclas. A este n(unero, ha que acrescentar toclos os
casos integrados na categoria "outras", corresponclentes a problematicas escolares;
conclufmos, assim, que 88% dos menores seleccionados pelo nfvel formal nao-judi-

_,; Esignificativo, por exemplo, que na comissao de menores de Sintra, com uma area de interven9ao
mista, diviclida entre freguesias rurais e urbanas, 66% dos processos registados respeitem a freguesias urbanas
e apenas 34% respei tem a freguesias rurais. Como o proprio relat6rio de actividades da comissao referc, as freguesias urbanas tem tun potencial de problem as que se tern vindo a tornar cada vez mais evidente nas actividades desta com issao de protec9iio.
!<• E mantem-se quando analisados os outros nfveis do sistema de Protec9ao a Crian9as e Jovens (Relat6rio OPJ).
n A caracteriza9ao mantem-se quando analisados os dados relativos as crian9as seleccionadas pela Seguran9a Social ou pelos Tribunais.
illl<'n'tll("rlo Social.
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de perigo para a saude, educa9ao, forma9ao ou

As causas detet·minantes da interven~ao das 12 Comissoes de Protec~ao de Menores

Fonte: CES I Relat6rios das Comiss6es de Protec~ao de Mcnores

As comissoes de menores estao, portanto, cspecialmente direccionadas para a
problematica do perigo, sendo praticamente irrelevante a incidencia de interven~ao
determinada por condutas desviantes ou pela pratica de factos ilicitos.

Que resposta its sitttafoes de menores em perigo
A generalidade das comiss6es aplicou medidas de acompanhamento, o que, na
sua perspectiva, lhes permitiu manter o menor inserido no respectivo meio familiar
e, simultaneamente, intervir na familia. 39 A hierarquia das medidas aplicadas e lide··
rada pela medida de acompanhamento educativo, social, medico e psicol6gico,
seguindo-se-lhe a coloca9ao em famflia de acolhimento ou famflia icl6nea, a coloca··
9ao institucional, a co!oca9ao em equipamentos ou servi~os sociais, a admoesta9ao,
a inser9ao em famflia alargada e, finalrnente, a imposi9ao de condutas ou deveres:'0

Js Dada a incidencia desta problematica, optou-se por autonomizi\-la para que fosse possfvel salientar a
sua verdadeira extensao.
J? Em contradi~ao, o relat6rio da Comissao lntenninisterial conclui que, por dificuldades de natureza
organizativa e de falta de apoio, as Comissoes nao rem capacidade/possibilidade de adoptar medidas de efectivo acompanhamento e apoio nao institucional, recorrendo, em alternativa, acoloca~ao familiar ea coloca~ao
institucional, em situa96es em que essas solu~6es nao seriam as mais necessarias e adequadas.
111
·
Ao nfvel do sistema de Segu ran~a Social regista-se, tambcm, uma maior aplica~ao de medidas de tipo
nao institucional ou fam iliar: a DGAS da-nos conta que mais de metade das crian~as sinalizadas aSeguram;a
Social, Santa Casa da Misericordia e Casa Pia de Lisboa foi integrada em unidades famil iares, com especial
incidencia na familia bio16gica, quer seja nuclear ou alargada.
llllerl'enriio Social, 17118. 1998
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Estes dados coincidem corn o apurado relativamente as 12 comissoes cla amostra,
verificando-se que a medida de acompanhamento regista uma inciclencia de 65,9%.
Em segundo plano, surge a decisao de remessa do caso a tribunal, para instaura9ao de
providencias tutelares cfveis 41 e, agregando os totais, as medidas de tipo famfliar.
Medidas aplicadas pelas 12 Comissoes de Protec~ao de Menores

-

Total
N.o

N.o

Remetidos para Proc. Tutelar Cfvel
Confianca a familiares
Familia idonea
Familia de Acolhimento
Colocaciio em Est. Educacao I Assistencia
Acom[!anhamentos (medicos, sociais e educativos)
Centro de Acolhimento
t<ledidas do Art. 19. 0
Admoesta~iio

J.!!2!Josi~ao

Outras
Total

de Condutas e deveres

93
26

35
19

1-·----iQ-+-·

- - - - --~

~---

11,3%
3,2%
4,2%
2,3%
4,89~

544
24

65,9%
! - - - · - - 2,9%
222,7%
1,0%
8
6
0 7%
8
l.O%
825
-

Fonte: CES I Relat6rios das Comissoes de Protec~ao de Menores

A maim'ia das comissoes relata-nos que a medida de acompanhamento traduz
uma supervisao do desenvolvimento e evolu9ao da situa9ao do menor e da sua familia. Consideram ser esta a forma de interven9ao mais adequada amaioria das situa95es detectadas, que registam problematicas muito abrangentes e, nas quais, nao e
possfvel intervir apenas com a aplica9ao de uma medida. Para eliminar a situa9ao
de perigo em que se encontra a crian9a, ha que acompanhar a famflia e supervisionar os cuiclados com a sua saude e com o seu processo educativo e de socializa9ao.

41

Algumas comissoes especificam os motivos do envio de processos para o tribunal, destacando-se o
facto de alguns casos tal remessa se clever a falta do consentimento exigido por lci: a Comissao de Portimao
refere a ausencia de consentimento em duas situa<;oes; Sintra enviou 10 processos por falta consentimento a
interven9ao e I0 por nao concordar coma medida proposta pela comissao; Guimaraes remeteu 2 processos; Vi! a
Franca do Campo refere 2 casos de falta de consentimento; Ponta Delgada refere 6 casos; e o Seixal registou 5
casos de falta de consentimento.
lnterrenriio Social, 17118. 1998
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As potencialidades e as debilidades das comissiJes de protecfiiO de menores
A investiga~ao realizada indicia que, apesar de ainda nao cobrirem o territ6rio
nacional, as comissoes de protec~ao se encontram bem implantadas junto da comunidade: se, por um !ado, a maioria das comissoes, consiclera estar satisfatoriamente
inserida no meio local, articulando positivamente com outras institui~oes e organismos, por outro laclo, a comunidade parece estar receptiva as actividades das comissoes, receptividade bem expressa no nfvel de mobiliza~ao que se !he atribui.
Paradoxalmente, da investiga~ao tambem se infere que o funcionamento clas
CPMs apresenta, ainda, algumas debilidades organizativas e funcionais. Das informa~oes disponfveis, poder-se-a sistematizar as principais dificuldacles de funcionamento das comissoes, do seguinte modo:
- logfstico: apesar do apoio prestado pelas Carnaras Municipais, algumas
comissoes registam, ainda, problemas de inadequa~ao das instalac;:oes e insuficiencia do apoio administrativo e de materiais de trabalho;
- assiduidade e disponibilidade dos seus membros: a maioria clas comissoes
refere, por um !ado, a falta de assiduidade sistematica de representantes do
Instituto Portugues da Juventude e das Associa~oes de Pais e, por outro !ado,
a pouca disponibilidade dos seus membros, devido a acumula~ao de fun~oes
ao servi~o das Insti tui~oes que representam e enquanto membros das comissoes;
- capacidade tecnica: a falta ou insuficiencia de apoio psicol6gico e um problema quase geral e persistente; a ausencia de equipas aut6nomas e especializadas de apoio tecnico as actividades das comissoes, torna o trabalho
mais diffcil, desarticulado e moroso;
·- falta de respostas sociais: a maioria das comissoes refere a falta ou insuficiencia de equipamentos e servi9os sociais, fundamentalmente ao nfvel de
estruturas de acolhimento para os mais novos e, em especial, para os adolescentes;
No quadro da reforma em curso, apontam-se tambem algumas dificuldades e
fraquezas de funcionamento das comissoes de protec~ao. Do referido relat6rio da
Comissao Interministerial resulta, nomeadamente, a indefini~ao e insuficiente delimita~ao entre as competencias das comissoes e das institui~oes representadas e,
ainda, a nao-vincula~ao desses servi~os as actividades das comissoes; a insuficiente
articula~ao no ten·eno entre as comissoes e os servi~os ou institui~oes intervenientes em materia de famflia e infancia; a ausencia de princfpios planificadores e orientadores da intervenc;ao e, correlacionado, a necessidade de coordena~ao e acompanhamento das suas actividades;
lnfe~wnr<io

Social, 17118. 1998

46

Gra~a

Fonseca e Joao Pedroso

Para alem das fraquezas apontadas, o debate publico da reforma tem, recorrentemente, afirmaclo que o actual modo de funcionamento clas comissoes nao se aclequa a um princfpio de respeito pela privacidacle das crimwa e das famflias, sujeitas
ainterven9ao nao-judicial. De uma composi9ao muito alargada e da pnitica, comum
a quase todas as comissoes, de discutir e decidir o caso entre todos os membros,
podeni resultar uma excessiva visibilidade da situa9ao da crian9a, que se torna,
assirn, do conhecimento de todos os membros da comissao e, por vezes, de toclos os
servi9os representados na comissao. A esta crftica encontra-se Jigada uma outra, que
aponta a existencia de interven96es excessivas, e por vezes abusivas, nas sitt1a96es
trabalhadas pelas comissoes, que, por vezes, ultrapassarn as cornpetencias e os
poderes que lhes sao conferidos por lei.
Face as debiliclades existentes, e tambem as potencialiclades demonstradas, e
consensual que a reforma do sistema de interven9ao do Estado e da comunidade na
infancia e juventude em perigo deve apostar na reorganiza9ao das comissoes de protec9ao de menores. Face ao anteriormente exposto, apontaremos, aqui, alguns dos
caminhos possfveis.

5. 0 debate da reforma do sistema de protec~ao a crian~as e jovens no contexto das debilidades e potencialidades das CI>M
0 processo de reforma parece convergir na ideia de que as CPM sc/o uma aposta
positiva no domfnio da protec~ao das crian{·as com problernas, sendo, como ehoje,
inquestiondvel que uma intervenvlo de base conumitdria, desformalizante e de~ju
dicializada revela reais vantagens na negocia~ao de solur;oes, par oposif·[w a uma
interven~iio coactiva e estigmatizante coma ea dos tribunais. 42
Partindo deste postulaclo essencial, o debate publico da reforma tem clefencliclo
a necessidade de serem introduzidas altera96es legislativas que, nao s6, permitam
superar as debilidades identificadas, masque tambem introduzam novos princfpios
de interven\ao nao-judiciaria, perspectivando a constru9ao de um novo modelo de
actores sociais e de promo9ao da cidadania das crian9as e jovens. 43 A interven9ao
1
•
3
·'

Relat6rio eta Comissao Interministerial (pag. 26).
A refonna cla interven~ii<~ niio-juclicial parece encaminhar o nosso sistema no senticlo cla evolu~ao global, anteriormentc a analisaeta. E. ali<\s sintomatico, que a Comissao Intcrministcrial de articula~ao entre o
!Vlinistcrio da Justi~a e eta Solietariedade (inti·a), tenha consicleraclo que, na base de elabora~ao cla Lei de Protec9ao a lnfflncia, puclesse estar, como referencia em tennos de etircito comparado, as leis canaetianas, Belga e
Espanhola, por tercm sido conccbidas c estarem a ser executadas no quaetro de refonnas legislativas scmclhantes ao nosso (relat6rio, pag. 47).
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do Estado e da comunidade na infancia e juventude em perigo dever::1 eleger como
pedra de toque a promo~ao dos direitos das crian~as e jovens, cvoluindo, assim, de
um modelo marcadamente proteccionista e assistencialista para um novo sistema de
interven~ao promotor do desenvolvimento integral da crian9a e do jovem e da sua
participa~ao, enquanto actor social, em todas as questoes dos seu interesse.
Neste novo modelo, a abordagem nao-judicial processar-se-a no quaclro de um
sistema de coordena~ao, supervisao e avalia~ao, no ambito do qual serao definidos
princfpios orientadores de interven~ao e novos esquemas de apoio e articula~ao. 44
A in stitucionaliza~ao de uma estrutura nacional de planifica~ao e orienta~ao ,
podeni, nao s6 contribuir para uma melhor coordena~ao das actividades das comissoes, como tambem contribuir para o estabelecimento de protocolos de articula~ao
entre as comissoes de protec~ao e os diversos servi~os existentes, nomeadamente os
gabinetes do Rendimento Mfnimo Garantido ou as equipas de reinser~ao social. 45
A institucionalizayao de novos mecanismos e novos meios de acyao das comissoes, facilitadores de uma abordagem intcrinstitucional articulada e racionalizada,
cleven1, por um !ado, ser complementada por uma maior participayao cla comunidacle nas actividades das comissoes de protec~ao, nomeaclamente atraves da integra~ao de elementos das institui~oes privadas de solidariedade social, ou de organiza~5es nao governamentais, na sua compos i~ao, e, por outro !ado, pelo maior
empenhamento dos serv i ~os publicos, por exemplo atraves da sua vincula9ao as
decis5es adoptadas pelas comissoes.
Um maior comprometi mento da comunidade e dos servi9os do Estac!o parece,
alias, ser sugericlo pelos resultaclos da invesLiga9ao realizacla, ao incliciarem que a
nossa experiencia de protecyao nao-judicial de menores, contribuiu, por um !ado,
para a melhoria da capacidade de resposta dos servi9os do Estado, e, por outro !ado,
para o aprofundar da articul a~ao Estado-comunidade e para uma maior conscien..
cia liza~ao mutua dos problemas da infancia e juventucle.
~~ A primeira proposta de consti t u i~~o de Lllll 6rgao de cupula partiu da comissao de Rcforma do Sistema
de Execu~iio e Penas, que previa a cria~ao uma comissao de i nstal a~iio, acompanhamento, apoio c avaliayiio,
constitufda por representantes de todas as entidades prcsentes nas CPMs, nomeados pelo Primeiro-ministro e
do qual dependeri a directamente. Mais tarde, coma resoluyao do Conselho de Ministros 11.0 193/97 que "desenvolve um processo lntermi nisterial e insterinstitucional de re forma do sistcma de protec~ao de crian~as e jovcns
em risco", vcio a ser prevista a cria~ao, na dependencia dos Minisrros da Justi~a c Solidariedade, de uma Comissao Nacional de Protec~ao a Crianyas e .I ovens cm Risco.
Recentcmente, o Dec 98/98 de 18 de Maio criou a Comissao Nacional de Protec~ao a Crian~as e .I ovens
em Risco, com vista a colmatar a falta de coordenacao e acompanhamento das comissoes de protccyao .
.• j
A invesLigayaOrealizada parece demonstrar, face as problematicas fami liares predominantemente apuradas, a neccssidadc de se constitufrem parcerias entre as CPM e os varios scrvi9os com competencia na resolu~ao de problemas como a habita~ao, a pobreza, a fonnayiio profissional, educa9iio c saucle publica.
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Dotadas de um elemento comunitlirio mais forte, as comissoes de protecr;ao
serao estruturadas por forma a privilegiar o desenvolvimento de acr;oes de prevenvao geral, nomeadamente em materias tao importantes como a sensibiliza9ao das
famflias para os necessarios cuidados de saude e educayao das crian9as. 0 debate
da refonna propoe, assim, a cria9ao de um novo modelo de comissao de protec9ao,
que funcionan\, por um !ado, em comissao alargada, com a participa9ao de todos
os seus membros, aqual sera atribufda competencia em materia de preven9ao geral
e, por outro !ado, em comissao restrita, corn a participa9ao de um pequeno nucleo
de membros, a funcionar permanentemente e com competencia especifica para
apreciar e acompanhar as situa96es participadas.
Neste novo modelo de interven9ao nao-judiciaria, a competencia material clas
comissoes ha-de, na nossa 6ptica, ser redefinida por forma a abranger, e assegurar,
que as activiclacles das comissoes abranjam, pelo menos, os denominados comportamentos desviantes manifestados em crian9as e jovens ate aidade dos 18 anos, rea-justando, simultaneamente, a lei ~~ pnltica do sistema.46
Esta nova configura9ao das comissoes e um novo modo de funcionamento, a
separar o domfnio da preven9ao do da reacr;ao social, podeni contribuir para a supera9ao das crfticas, anteriormente referidas, relativas a viola9ao de privacidade da
crianr;a e cla familia e aos excessos na interven9ao das comissoes, na medida em
que, neste novo modelo, se limita o numero de pessoas e de instituir;oes com conhecimento e competencia de intervenr;ao nas situar;oes de perigo participadas.
A promo9ao e protec9ao dos direitos fundamentais da crian9a e dos jovens,
implican1, tambem, a consagrar;ao legal de um nucleo de garantias processuais, aplicaveis especificamente a interven9ao nao-judicial, nomeadamente, a obrigatoriedade do consentimento a interven9ao pela famflia e por todas as crianr;as de idade
superior a 12 anos, o direito a serem sempre ouvidos e notificados das clecisoes da
comissao. Ao Ministerio Publico competira fiscalizar a confonniclade de actua9ao
das comissoes com os direitos e garantias fundamentais da crian9a e da famflia.
Sera, neste novo modelo, o representante da legalidacle, podendo assistir a todas as
reunioes das comissoes, enviar processos af pendentes para tribunal e ordenar a reaprecia9ao de decisoes pelas CPMs. 47

A investiga~ao realizada indicia, por um !ado, que a pn\tica do nosso sistema tem privilegiado uma
nao-judicial nas situa~oes registadas em crian~as de idades mais baixas, deixando a adolescencia
para o nfvel de interven~ao judicial; por outro lado, que as comiss6es de menores se apresentam especialmente
direccionadas para a problematica do perigo, sendo praticamente irrelevante a incidencia de interven~ao determinada por condutas desviantes ou pela pn\tica de factos ilfcitos.
47
Pretende-se, assim, que o Ministerio Publico deixe de ser membro das comissoes de protec~ao,
cumprindo-lhe desempenhar as fun~oes, que lhe sao atribufdas por lei , de gara11te cla legalidade.
46
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Maiores garantias e novos direitos, reestrutura~ao do modelo de funcionamento
e redefini~ao de competencias, nova organica e diferente composi~ao, apenas poderao constituir materia-prima na constru9ao de um novo modelo de promo~ao e protec~ao dos direitos das crian~as e dos jovens, se fore m sedimentadas eo m novos instrumentos de trabalho. Face as debilidades de funcionamento manifestadas pelas
comissoes, e fundamental que, a par da refonna legislativa, se implemente um conjunto de medidas tendentes a superar as dificuldades existentes e, assim, permitir a
efectiva aplica~ao da lei.
E, pm·tanto, necessario, que, por forma a suprir as debilidades logfsticas e de
meios, se fomente, por um !ado, um maior empenhamento das camaras municipais
na instala~ao e funcionamento das comissoes e, por outro !ado, que sejam assegurados quadros de pessoal tecnicamente preparado, e em numero suficiente, face as
exigencias proprias das comissoes de protec~ao.
A complexidade das s itua~oes em que intervem as comissoes, aconselha a cria~ao de equipas tecnicas, autonoma e especificamente previstas para prestar apoio as
actividades das comissoes, constitufdas por profissionais preparados para lidar com
as problematicas detectadas.
Esta mesma complexidade, exige, por outro !ado, que se criem mais respostas
sociais. E, nomeadamente, necessario refor~m· os programas de apoio socio-economico, como o Rendimento Minimo Garantido e as medidas de !uta contra a pobreza;
eigualmente urgente, que se criem equipamentos sociais adequados a responder as
necessidades de coloca9ao institucional de crian~as e jovens desprovidos de meio
familiar, nao descurando, p01·em, 0 desenvolvimento de respostas nao institucionais,
que potencializem a aplica~ao de medidas de efectivo acompanhamento e apoio nao
institucional.
No desenvolvimento e cria9ao de novas respostas sociais, ha-de o processo de
reforma do sistema de interven~ao do Estado e da comunidacle na infancia e juventude atender a que, apesar de as comissoes ainda nao cobrirem toclo o territorio
nacional, tal est<l previsto, sendo, portanto necessario, distribuir geograficamente os
programas de apoio e os equipamentos sociais.
Parece-nos, assim, neste contexto, e na medida em que o processo de reforma
contenha, em simultaneo, as necessarias altera~oes legislativas e os meios aclequados asua efectiva implementa~ao, que o nosso sistema de interven~ao na infancia e
juventude em perigo, se encaminha para a constnt~ao de um novo modelo, promotor da cidadania das crian~as e dos jovens.
0 futuro sistema de promo~ao e protec~ao dos direitos das crian~as e dos jovens
organizara a interven~ao do Estado e da comunidade em torno de um polo judicial
e um polo nao-judicial. No contexto do debate, a interven9ao nao-judicial econsiderada como a resposta mais adequada relativamente as sitwt96es de menor em
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perigo, de pnltica de crimes por crian~as ate 12 anos de idade e, eventualmente, as
situa~oes de "pre e para-delinquencia".
Consensualizado este princfpio de interven~ao, a reforma do sistema M-de clarificar as competencias das comiss5es de protec~ao, cria-las de modo a abranger
todos os concelhos do pafs, suprir a ausencia de respostas sociais, de planifica~ao e
de princfpios orientadores de ac~ao e de apoio tecnico. Para o efeito enecessario
efectuar uma vincula~ao efectiva dos servi~os pelos seus representantes nas comiss5es e criar uma entidade nacional que concerte a ac~ao dos membros das CPM, as
acompanhe, apoie, avalie, racionalize e crie as respostas sociais. E necessaria,
ainda, promover as actividacles de preven~ao e respeitar a privacidade da crimwa em
perigo e clas suas famflias. 48
0 processo, actualmente em marcha, para a constru~ao de um novo modelo de
promo~ao dos direitos e protec~ao clas crian~as em perigo, cujo cora~ao sera constitufdo por comissoes de protecrao a crian~-as e }ovens, leva-nos, tambem a nos, a
empenharmo-nos na ecl ifica~ao de uma verdaclcira cultura de promo~ao e protec~ao
dos direitos das crian~as e dos jovens.
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