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A INTERVENÇÃO PROTETIVA E A INTERVENÇÃO TUTELAR 
EDUCATIVA — CAMINHOS QUE SE CRUZAM

Anabela Raimundo Fialho
Belmira Raposo Felgueiras

 Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes,
 mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo.

 E que posso evitar que ela vá à falência.
 Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver

 apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de
 crise...

 Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e
 se tornar um autor da própria história.

 É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar
 um oásis no recôndito da sua alma.

 É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida.
 Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos.

 É saber falar de si mesmo.
 É ter coragem para ouvir um ‹não›.

 É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta.

 Pedras no caminho?
 Guardo todas, um dia vou construir um castelo... 1

Resumo: “Com a entrada em vigor dos dois principais diplomas que passaram a modelar 
os sistemas tutelar educativo e de promoção e proteção, na sequência da publicação das Leis 
147/99 e 164/99, de 01-09 e 14-09, o direito das crianças e dos jovens consagrou, na sua essên-
cia, modelos de intervenção diferenciada. 

Cotejando os dois sistemas interventivos, as autoras concluem positivamente pela necessi-
dade de articulação destes modelos e de comunicabilidade permanente entre os sistema de justiça 
e as instâncias de proteção, na salvaguarda do principio fundamental do superior interesse da 
criança e do jovem sujeito de intervenção.”

Palavras-chave: Direito das crianças e dos jovens * intervenção tutelar* intervenção prote-
tiva* princípios da intervenção tutelar * principios da intervenção de proteção e promoção * finali-
dades da intervenção* articulação de sistemas.

I. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA A AUTONOMIZAÇÃO DA INTER-
VENÇÃO TUTELAR E PROTETIVA

A consagração legal do sistema tutelar educativo assenta na Lei 164/99, 
de 14-09, como consequência do reconhecimento que a Organização Tutelar 

1 Poema apócrifo.
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de Menores (OTM), criada pelo Decreto-Lei n.º 314/78, de 27-10, não apre-
sentava mecanismos de resolução eficazes e adequados capazes de dar 
resposta ao aumento da criminalidade juvenil e de satisfazer as exigências 
de segurança da comunidade.

A aplicação daquele instituto tornava também evidente que se tratavam 
de forma igual crianças carecidas de proteção e jovens e crianças delinquen-
tes, importando nessa medida regular, com adequação, a realidade social 
complexa e mutável e envolver a sociedade na resposta às constantes e cada 
vez mais elaboradas mutações no comportamento delitivo dos jovens, sabido 
que o fenómeno da criminalidade juvenil permanece no topo das preocupações 
públicas e familiares (Hoge, 2002) 2.

Tanto quanto a entrada na adolescência representa o período de transi-
ção em que a criança se torna adulto, a verdade é que nesta fase ocorrem 
alterações biológicas e psicológicas que, na maioria dos casos, se comunicam 
e produzem comportamentos antissociais e delinquentes (Welsh, Schmidt, 
McKinnon & Mayers, 2008) 3, com práticas que infringem as normas, a orga-
nização social e colocam ou tendem a colocar o jovem ou a sociedade em 
risco.

Por isso, e não obstante se ter estabelecido uma rutura profunda com o 
regime anterior consagrado na OTM, o sistema tutelar educativo vigente não 
abandonou a ideia de proteção; antes passou a pautar-se pela regra da 
mínima intervenção possível e pelo princípio da necessidade, reclamando o 
respeito pelos direitos fundamentais do jovem, notório nas garantias proces-
suais previstas pelo legislador, sendo disso exemplos os princípios da legali-
dade, da adequação e da proporcionalidade, contidos nos artigos 4.º e 56.º 
da Lei Tutelar Educativa (LTE). 

Em rigor, a nova construção legal constituiu-se como o verdadeiro sistema 
de justiça das crianças e jovens, declaradamente não penal, dada a prioridade 
concedida à educação destes para os valores basilares da vida em comuni-
dade, por forma a dotá-los de mecanismos que possibilitem a compreensão 
dos fatores que conduzam a comportamentos classificados no quadro da 
delinquência infantil, e ao ajustamento pela comunidade das razões que os 
determinam à prática da ação delituosa, sempre complexa, múltipla e dinâmica 
(Baldry e Kapardis, 2013) 4.

A reforma dos mecanismos protetivos e de promoção assenta também 
na publicação da Lei 147/99, de 01-09, ora designada Lei de Promoção e 
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP).

2 Hoge, R.D. Standardized instruments of assessing risk and need in youthful offenders. 
Criminal Justice and Behavior, 29 (4), pgs. 380-396. 

3 Welsh, Schmidt, McKinnon & Mayers. A comparative study of adolescente risk assessment 
instruments: predictive and incremental validity assessment, 15 (1), pags. 104-105.

4 Baldry, A. & Kapardis, A. Risk assessment for juvenile violent offending. New York: Routledge.
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Com efeito, com a entrada em vigor dos novos diplomas que passaram 
a regular o Direito das Crianças e Jovens, previram-se dois tipos de interven-
ções diferenciadas, justificadas pela “legitimidade e a eficácia do sistema de 
intervenção estadual junto dos menores” (Rodrigues e Duarte Fonseca, 
2003:56) 5.

Até aqui, as crianças com comportamentos desviantes eram considera-
das, indiscriminadamente, como vítimas carecidas de proteção, sendo o 
modelo de proteção até então vigente orientado para a aplicação de medidas 
cujo fim essencial assentava na proteção, reeducação e preparação para a 
vida, não procedendo à distinção concetual entre criança e jovem em perigo 
e criança e jovem agente de crimes.

Por isso, a aprovação dos dois instrumentos legislativos traduz a vontade 
de diferenciar no tratamento as situações de crianças e jovens em perigo (os 
até ali rotulados menores vítimas, abrangendo as situações de para ou pré-
-delinquência associadas, na maioria das vezes, a consumos de estupefa-
cientes ou prostituição) e as relacionadas com a prática de atos, por crianças 
e jovens, que consubstanciam ilícitos penais (menores delinquentes) e tornou 
clara a intenção do legislador reformista em separar a intervenção tutelar da 
intervenção protectiva (Formiga, N., Aguiar, M., & Omar, A., 2008) 6.

Assim, uma intervenção tutelar impor-se-ia nas situações de risco, que 
ponham em perigo a segurança, a saúde, a formação, a educação ou o 
desenvolvimento da criança ou do jovem, fundando-se a intervenção, desde 
logo, no art. 69.º da Constituição, que confere à sociedade e ao Estado o 
dever de os proteger contra todas as formas de abandono, de discriminação 
e opressão e contra o exercício abusivo da autoridade com vista ao seu 
desenvolvimento integral 7. 

Ao Estado assiste o dever de intervir corretivamente sempre que a criança 
ou o jovem, ao ofender as normas penais, revele uma personalidade hostil 
ao dever jurídico, reeducando-o para um projeto de vida conforme ao direito 8.

A seu lado, a intervenção protetiva (ou protetora) do Estado justificar-se-
-ia então “quando o gozo ou o exercício de direitos cívicos, sociais, econó-
micos e culturais são ameaçados por fatores que lhe são exteriores — incú-
ria, exclusão social, abandono ou maus tratos — e a par, a intervenção 
tutelar, perfila-se para a educação da criança ou do jovem, mesmo que 
contrária à vontade dos investidos no pátrio poder, e sempre que se manifeste 
uma situação desviante que torne clara a rutura com elementos nucleares da 
ordem jurídica” 9.

5 Rodrigues, A., Duarte-Fonseca, A. (2003). Comentário da Lei Tutelar Educativa. Coimbra 
Editora.

6 Formiga, N., Aguiar, M., & Omar, A. Busca de sensação e condutas antissociais e delitivas 
em jovens. Psicologia. Ciência e Profissão, 28 (4), págs. 668-681. 

7 Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 265/VII.
8 Apud Rodrigues & Duarte F., ob. cit. e Rodrigues, A. Repensar o direito dos menores em 

Portugal — Utopia ou Realidade. (1997) RPCC, 7, págs. 355-386. Coimbra Editora.
9 Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 266/VII.
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2. NÚCLEO COMUM DA INTERVENÇÃO PROTECTIVA E TUTELAR

Os princípios da intervenção em promoção e proteção centram-se essen-
cialmente na família pela valorização do papel parental e, concomitantemente, 
na criança ou jovem, preservando a confiança e privacidade do espaço fami-
liar, erigindo a co-construção do processo de parentalidade como meio de 
conquistar e capacitar os pais para as suas competências e a promoção da 
sua autonomia.

Em simultâneo, o respeito da diversidade familiar mostra-se essencial 
para a deteção dos fatores de risco e de proteção de cada unidade, impondo-
-se a valorização do papel da rede social, comunitária e escolar de suporte, 
elementos que, em conjunto e entre outros, garantem a sustentabilidade da 
intervenção. 

Em bom rigor, a intervenção do Estado, por constituir uma intromissão 
na esfera jurídica das crianças e da sua família, deve ser rigorosamente 
escrutinada e limitada aos casos estritamente necessários, em respeito da 
restrição de direitos fundamentais com consagração no n.º 2 do artigo 18.º 
da CRP, explicando a importância atribuída a soluções alternativas às institu-
cionais.

Estruturalmente, compõem o núcleo da intervenção protetiva, os princípios 
da intervenção mínima, da intervenção precoce, da proporcionalidade, da 
prevalência da e na família, da responsabilidade parental e da consensualidade 
e ainda que a intervenção tutelar se centre, diferentemente, na educação para 
o direito do jovem, a ela são comuns os princípios de intervenção mínima, 
da legalidade (tipicidade das medidas e da legalidade processual), da neces-
sidade e proporcionalidade, da responsabilização e educação para direito, da 
adequabilidade (às finalidades da medida) e de adesão (do jovem e dos seus 
guardiães).

Tais princípio refletem-se, desde logo, no modelo de construção das 
medidas tutelares a aplicar. 

Assim, a LTE procede à classificação das medidas em institucionais e 
não institucionais, e só o internamento em centro educativo é havido como 
medida institucional.

As restantes medidas tutelares, designadas não institucionais, constituem 
o primado das medidas taxativas pensadas pelo legislador, que incluem na 
sua previsão comportamentos, regras de conduta e obrigações que ambicio-
nam reforçar o sentimento de autoestima e de responsabilidade do jovem, 
representando simultaneamente formas naturais de reinserção social, sem ter 
como finalidade exclusiva a expiação pela aplicação da pena, usualmente 
tratada no direito penal.

Na verdade, ao invés do sistema penal, o sistema tutelar educativo 
assenta na conceção básica de que a medida de internamento constitui a 
ultima ratio da intervenção estatal, bem como a aplicação de medidas tutela-
res tem como finalidade primária a socialização e não já, como ali sucede, a 
satisfação das expetativas comunitárias de segurança, mediante a consagra-
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ção de prazos reduzidos e de fases processuais simplificadas para que o 
processo se adapte à personalidade da maioria dos jovens, em permanente 
transformação e, bem assim, que os procedimentos de decisão permitam uma 
constante apreciação da situação, de forma a garantir que a medida aplicada 
em seu benefício seja sempre atual. 

E justamente porque a relação entre os mecanismos de intervenção se 
mostra possível, é de caminhar no sentido da articulação do sistema. 

3. FINALIDADES DA ARTICULAÇÃO DOS MODELOS

As finalidades das leis de proteção de crianças e jovens em perigo e da 
lei tutelar educativa, embora diferentes, não são contrárias entre si, antes 
complementares.

Ambos os modelos erigem como princípio fundamental o interesse da 
criança ou do jovem, ainda que a realidade subjacente possa ser complexa 
e multifacetada. 

O sistema tutelar educativo concede a oportunidade à vítima de participar 
diretamente na resolução do conflito; a designada “descentração”, pela pos-
sibilidade conferida ao jovem de (i) se colocar no lugar da vítima, (ii) com-
preender e consciencializar a ilicitude do ato e adquirir autocontrolo e sentido 
crítico e (iii) socializar-se pela satisfação de execução de tarefas ou imposições 
associadas à aplicação da medida. 

Por isso, as medidas não institucionais apresentam-se também como um 
desafio à comunidade em geral, atendendo à sua exequibilidade e à sua 
diversificação.

Nos dois modelos de intervenção, os processos têm pressupostos de 
aplicação comuns, relevando o princípio do caráter único e individual do pro-
cesso (vide, v.g., o artigo 78.º da LPCJP e artigo 34.º da LTE), apresentando 
identicidade as regras de competência territorial (artigo 79.º, n.º 2, da LPCJP 
e artigo 31.º, n.º 2, da LTE), as regras da apensação processual (artigo 81.º 
da LPCJP e artigo 37.º da LTE) e as regras de conexão subjetiva e objetiva, 
previstas nos dois modelos de intervenção. 

Para que seja eficaz a cooperação entre o direito tutelar educativo e o 
direito de proteção e promoção dos direitos das crianças em risco, os dois 
modelos devem funcionar em pleno, já que só esta articulação impedirá que 
as duas vertentes do direito das crianças e jovens se transformem, por um 
lado, em intervenções paternalistas e ilegítimas e, por outro lado, em proce-
dimentos e medidas exclusivamente de controlo social. 

A visão unitária da criança implica, assim, uma articulação sã entre estes 
processos, nomeadamente, em situações em que os menores delinquentes 
são, em simultâneo, crianças em perigo, apontando a LTE o caminho da 
mediação, como contributo para a resolução dos conflitos, recorrendo à cola-
boração de entidades públicas ou privadas que se dediquem à prestação 
desse serviço, que pode ter lugar na fase de inquérito ou na fase jurisdicional.
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Relembremos que o processo tutelar educativo encerra uma dimensão 
protetora, a ditar a comunicabilidade permanente entre este processo e outras 
instâncias de proteção e, por serem comuns e usuais as situações em que 
uma criança se encontra sujeita a processo de promoção e proteção, a pro-
cesso tutelar cível e/ou a processo tutelar educativo, em simultâneo, as res-
petivas decisões reclamam natural concordância, em apelo da coerência da 
intervenção.

A LTE transformou, nesse aspeto, o jovem em verdadeiro sujeito proces-
sual, reconhecendo-lhe direitos, ouvindo-o obrigatoriamente no processo, 
prevendo duração para as medidas e estabelecendo um plano pessoal, cujos 
objetivos se alcançam com um pendor de formalismo e legalidade, mas tam-
bém de criatividade e equidade.

A harmonização entre as decisões requer e impõe uma apreciação glo-
bal sobre o estado da criança — de saúde física e mental, de inserção 
sociofamiliar e escolar — em que, sob um regime de comunicações obriga-
tórias, a decisão valorize e saiba sempre respeitar as finalidades prosseguidas 
em cada um dos processos, e, ao mesmo tempo, salvaguarde os aspetos 
mais relevantes de cada um deles. 

Saliente-se também, dando sentido à articulação de sistemas, que em 
caso de urgência, as medidas de proteção podem ser decretadas provisoria-
mente no processo tutelar educativo, caducando se não forem confirmadas 
em ação própria proposta no prazo de um mês. As decisões proferidas em 
processos que decretem medidas ou providências de qualquer natureza rela-
tivamente à criança ou jovem devem conjugar-se com as proferidas no pro-
cesso tutelar educativo (artigo 43.º, n.os 2 e 3, da LTE). 

De igual modo, as decisões que apliquem medidas tutelares cíveis ou 
de proteção, ainda que provisórias, devem conjugar-se entre si, tendo em 
conta o superior interesse da criança ou do jovem, procedendo o juiz, se 
necessário e por despacho fundamentado, à revisão da medida anteriormente 
decretada (artigo 148.º, n.os 1 e 2, da OTM).

4. A COMUNICABILIDADE PERMANENTE ENTRE O SISTEMA DE 
JUSTIÇA E AS INSTÂNCIAS DE PROTEÇÃO

 Em qualquer fase do processo tutelar educativo, nomeadamente em 
caso de arquivamento, compete ao Ministério Público, numa visão integrada 
e sistemática dos diplomas: (i) participar às entidades competentes a situação 
da criança que careça de proteção social; (ii) tomar as iniciativas processuais 
que se justificarem relativamente ao exercício ou ao suprimento das respon-
sabilidades parentais; (iii) requerer a aplicação de medidas de proteção e (iv) 
participar ativamente nas ações desencadeadas pelas Comissões de Proteção, 
dialogando abertamente com as entidades de primeira linha.

Esta intercorrência entre exigências educativas e necessidades de pro-
teção estimula a comunicabilidade permanente entre o sistema de justiça e 
as instâncias de proteção, ainda que, na maioria das vezes, a solução se 
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encontre na sujeição do jovem à medida tutelar aplicada, maxime, quando 
esta é a de internamento em centro educativo e se constata que aquela 
criança ou jovem já esteve sujeita, sem resultados, a intervenção protetiva.

Na verdade, não será arriscado dizer que a eficácia da intervenção tute-
lar educativa é incindível da eficácia do processo de promoção e proteção 
(Santos, 2004) 10, na medida em que a eficácia da primeira é tanto maior ou, 
pelo menos, proporcional à capacidade de articulação entre os dois tipos de 
intervenção.

Claro está que o sistema não é incólume a eventuais subversões. 
Bastará pensar nos casos em que a LTE funciona como resposta a 

lacunas da LPCJP, designadamente, quando o que se encerra na génese do 
facto delituoso é um problema de saúde mental da criança, seja quando o 
absentismo escolar se controla adequadamente pela sujeição à medida tute-
lar de acompanhamento educativo e se constata claramente a falência do 
acompanhamento protetivo pela falta de adesão ao mesmo por parte da 
criança ou dos seus familiares.

Em boa verdade, quando a criança não é protegida a tempo, porque a 
sua situação não foi diagnosticada ou porque não existem instituições voca-
cionadas para o seu tratamento — crianças com práticas delitivas originadas 
por consumos, crianças com perturbações mentais que se mutilam, se pros-
tituem ou sujeitam outras crianças a práticas de cyberbullying, a diversas 
agressões de ordem física ou psicológica — os mecanismos pensados para 
a resposta tutelar devem necessariamente ser acionados.

O mesmo sucede nos casos em que o julgador sabe que a intervenção 
protetora lhe oferece como resposta a colocação da criança em instituição 
em regime aberto, quando a situação que subjaz a aplicação da medida só 
se esgota se o acompanhamento da criança desprotegida for feito num 
ambiente securizante e de contenção, que não se compadece com o regime 
de acolhimento.

Em suma, diremos que a visão unitária da criança e o princípio do seu 
superior interesse evidenciam a dimensão protetora do processo tutelar educa-
tivo e reclamam uma comunicabilidade permanente entre o processo tutelar 
educativo e outras instâncias de proteção, fundantes da concordância das 
medidas, da harmonização prática das finalidades das decisões proferidas em 
processos tutelares cíveis ou de promoção e proteção com as medidas aplica-
das no processo tutelar educativo, para que cada uma alcance a sua finalidade. 

Em simultâneo, esta harmonização obriga a pensar na fundamentalidade 
do envolvimento parental no processo e que a execução das medidas não 
tem igual sucesso sem a imprescindível intervenção educativa e da comuni-
dade onde se encontra inserida a criança ou o jovem, com o privilégio de 
uma abordagem multidisciplinar e multinstitucional. 

10 Santos, Boaventura, Os caminhos difíceis da “nova” justiça tutelar educativa. Uma avaliação 
de dois anos de aplicação da Lei Tutelar Educativa. Observatório Permanente da Justiça 
Portuguesa. CES da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, pág. 299.
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5. PORQUE ASSUMEM AS CRIANÇAS E JOVENS COMPORTAMENTOS 
DESVIANTES?

Um dos pilares da Reforma do Direito das Crianças e Jovens assenta, 
como se referiu, na separação da criança ou jovem em perigo, da criança ou 
jovem enquanto agente de factos qualificados pela lei como crime, ainda que 
tal separação seja, na maioria dos casos, artificial e exija que sejam criadas 
pontes entre ambas as realidades que conduzam a um caminho único: (re)
encontrar para aquela criança ou jovem o equilíbrio necessário para que 
continue a desenvolver-se de forma saudável, quer em termos físicos, quer 
psicológicos.

Com efeito, uma criança que prevarica, praticando factos qualificados 
pela lei como crime, é também, necessariamente, uma criança em perigo, 
podendo, por isso, ser instaurados a seu favor, concomitantemente, processo 
de promoção e proteção e processo(s) tutelar(es) educativo(s).

 Por isso e porque a intervenção precoce e eficaz na proteção constitui 
fator determinante na prevenção da delinquência juvenil, importa identificar as 
razões que levam uma criança ou jovem a assumir comportamentos desvian-
tes, para que seja possível intervir junto à fonte do problema.

Assim, não raras vezes é na própria família que reside a origem de 
percursos delinquenciais da criança, quando a mesma, ao invés de assumir 
o papel de proteção que lhe assiste, contribui de forma determinante para a 
sua desestruturação emocional e psíquica, levando a um desenvolvimento de 
individualidades perturbadas e emocionalmente frágeis. Estamos, nestes casos, 
perante modelos familiares disfuncionais, com relacionamentos marcados pela 
violência, com situações económicas desfavoráveis, atingidas pelo desemprego 
ou pelo trabalho precário, desqualificado e mal remunerado; ou são famílias 
de pais que o foram antes de tempo, com fraca motivação para a parentali-
dade e oriundos de famílias para as quais a visão de parentalidade é sinónimo 
de “tudo se cria”; ou são famílias atingidas pelo flagelo do álcool ou da droga 
ou castigadas por psicopatologias mais ou menos limitativas para o exercício 
de uma parentalidade sã…

E quando a família assim é, em regra, a adaptação à escola constitui 
um processo difícil, marcado pelo insucesso, pelo absentismo, pela desmoti-
vação e fracas aspirações escolares, pela dificuldade em cumprir regras e 
fraca tolerância à frustração.

Como resultado, surgem crianças e jovens com baixa autoestima, emo-
cionalmente frágeis e muito vulneráveis, que facilmente se associam a grupos 
de pares com comportamentos à margem do socialmente aceite, iniciando 
experiências de abuso de substâncias proibidas e ingressando no mundo do 
crime, adotando, assim, estilos de vida antissociais 11.

11 Vd., a propósito desta questão, Bolieiro, H. & Guerra, P. A Criança e a Família, Coimbra 
Editora (2009), pág. 123-125.
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6. MECANISMOS LEGAIS PARA MUDAR DE RUMO 

Quer a LPCJP, quer a LTE dispõem de mecanismos que visam, em 
primeiro lugar, diagnosticar as situações de perigo ou os comportamentos 
desviantes e, em segundo lugar, encontrar soluções que afastem esse perigo 
e/ou alterem tais comportamentos, tornando-os prossociais.

De entre os diversos mecanismos em causa, destacam-se os seguintes:

— A audição da criança ou jovem, enquanto expressão do direito que 
lhe assiste de ser o personagem principal da sua própria história, 
apresentando a sua versão dos factos que deram origem ao processo 
de promoção e proteção e/ou tutelar educativo (cfr. artigos 4.º, al. i), 
84.º e 86.º da LPCJP e 77.º da LTE);

— A intervenção da família e, em particular, dos pais, não só na fase 
de diagnóstico, mas, sobretudo, na fase de execução das medidas 
de promoção e proteção e/ou tutelares educativas, enquanto percur-
sores das necessárias mudanças no meio familiar, de modo a que 
este seja um centro de referências positivas para a criança ou jovem 
(cfr. artigos 4.º, al. i), 85.º da LPCJP e 82.º, n.º 1, 101.º, n.º 2, al. b), 
104.º, n.º 2, al. b) da LTE);

— A intervenção das equipas multidisciplinares do sistema de solidarie-
dade e segurança social (nos processos de promoção e proteção) e 
da Direção Geral de Reinserção Social (nos processos tutelares 
educativos), enquanto “olhos do Tribunal”, aos quais cabe a impor-
tante tarefa, não só de diagnosticar as situações concretas em que 
se encontram as crianças e jovens, como de apontar caminhos que 
levem a um porto seguro, e de acompanhar a execução das medidas 
(cfr. artigos 59.º, n.º 3, e 108.º da LPCJP, 7.º, al. b) do DL  
n.º 332-B/2000, de 30-12 e 16.º, n.º 4, 141.º, 142.º, 149.º e 150.º da 
LTE);

— A aplicação de medidas de promoção e proteção e de medidas 
tutelares educativas, adequadas a atingir o fim pretendido e sempre 
orientadas pelo interesse da criança ou jovem (cfr. artigos 4.º, al. a), 
34.º e 35.º da LPCJP e 2.º, 4.º e 6.º, n.º 3, da LTE).

Porém, nem sempre a correta utilização destes mecanismos garante a 
eficácia da intervenção.

Com efeito, o tempo que, por vezes, medeia entre a sinalização de uma 
situação de perigo e a aplicação e execução de uma medida de promoção e 
proteção, em particular, de uma medida de acolhimento em instituição, pode 
comprometer, de modo decisivo, o sucesso da medida e, em certos casos, 
aumentar o perigo da prática de factos de natureza criminal. Por isso, os 
processos tutelares educativos surgem, não raras vezes, porque a intervenção 
protetiva não foi atempada e eficaz.

Outrossim, e no que diz respeito à aplicação da medida de acolhimento 
em instituição, seria importante que os lares de infância e juventude estives-

7
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sem organizados segundo modelos educativos adequados às crianças e jovens 
nele acolhidos (cfr. artigo 51.º, n.º 2, da LPCJP), o que, infelizmente, nem 
sempre sucede. E para que tal desiderato seja alcançado, deveriam os tribu-
nais, quando solicitam a indicação de vaga para um jovem, mencionar quais 
as suas necessidades específicas.

O acolhimento de jovens em instituições não adequadas às suas carac-
terísticas pessoais origina frequentemente situações de fuga, inviabilizando a 
eficácia da medida e potenciando o aumento do risco e de desproteção em 
que já se encontravam. Quanto a estes jovens, impõe-se que sejam estuda-
dos de forma adequada e encaminhados para lares capazes de dar resposta 
às suas necessidades particulares, o que só será conseguido se forem refor-
çados os recursos técnicos e humanos das equipas competentes da Segu-
rança Social e das equipas técnicas dos lares. Se tal não acontecer e se, ao 
mesmo tempo, as famílias destes jovens não forem devidamente acompanha-
das e trabalhadas, facilmente os mesmos enveredarão por caminhos sem 
retorno possível.

E o que fazer com o processo de promoção e proteção instaurado a 
favor de um jovem relativamente ao qual é também instaurado processo 
tutelar educativo e no âmbito do qual lhe é aplicada medida tutelar educativa? 

Os tribunais de primeira instância vêm sustentando frequentemente o 
entendimento que, nessa situação, o processo de promoção e proteção deve 
ser arquivado. Porém e desde logo tendo em conta que os objetivos de ambos 
os processos não são inteiramente coincidentes, afigura-se-nos mais prudente 
suspender o processo de promoção e proteção, nos termos gerais, devendo 
a situação de perigo ser reavaliada logo que cesse a medida tutelar educativa, 
para que, se necessário, seja aplicada (ou prorrogada) medida de promoção 
e proteção. Tal situação obriga a uma ampla articulação entre os serviços da 
Segurança Social e da Direção Geral de Reinserção Social, numa perspetiva 
de complementaridade e, até, de economia de meios, capaz de garantir uma 
maior eficácia da intervenção. Aliás, pode até suceder que, cumpridos os 
objetivos da medida tutelar e estando o jovem devidamente educado para o 
direito, se verifique que o seu enquadramento familiar e comunitário constitui 
fator de risco, potenciador de reincidência. E a necessidade de manter vivo 
o processo de promoção e proteção torna-se ainda mais premente quando é 
aplicada ao jovem uma medida cautelar de guarda em centro educativo  
(cfr. artigo 57.º, al. c) da LTE). Com efeito, a verificação dos pressupostos 
para aplicação de uma qualquer medida cautelar, previstos no artigo 58.º  
da LTE, pressupõe, por si só, que o jovem se encontre numa situação de 
risco e a curta duração das mesmas — no caso da medida de guarda em 
centro educativo, no máximo, de seis meses (cfr. artigo 60.º, n.º 1, da LTE) 
— mostra-se, na maior parte dos casos, pouco adequada a uma intervenção 
útil e eficaz. 



A intervenção protetiva e a intervenção tutelar educativa – caminhos que se cruzam 99

Coimbra Editora ® JULGAR - N.º 24 - 2014

7. QUANDO O PERIGO É A DROGA

Como já referido e de acordo com o previsto no artigo 3.º, n.º 2, al. f) 
da LPCJP, a criança ou o jovem encontra-se em perigo quando assume 
comportamentos ou se entrega a actividades ou consumos que afetem gra-
vemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento 
sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto se 
lhes oponham de modo adequado a remover essa situação.

São, de facto, muitos os jovens que, pelas razões acima apontadas ou 
outras, se dedicam ao consumo de substâncias psicotrópicas ou de álcool, 
autocolocando-se em situação de perigo e, na maioria dos casos, entrando 
em rutura com a família, impotente para, por si só, alterar tais comportamen-
tos. E tais situações tornam-se ainda mais gravosas quando, por causa de 
tais consumos, os jovens adotam comportamentos de risco social, tornando-
-se violentos, furtando, roubando, traficando… 

Quando assim é, frequentemente o jovem é alvo de um processo de 
promoção e proteção e de um (ou mais) processo tutelar educativo. Neste 
caso, qual das medidas deverá prevalecer — a de promoção e proteção ou 
a tutelar educativa?

A propósito, há que ter presente o disposto no artigo 43.º, n.º 3, da LTE, 
segundo o qual “As decisões proferidas em processos que decretem medidas 
ou providências de qualquer natureza relativamente ao menor devem conjugar-
-se com as proferidas no processo tutelar educativo.” Este normativo contém 
em si o princípio geral (paralelo ao previsto no artigo 148.º da OTM para as 
providências cíveis e de promoção) de harmonização das decisões proferidas 
em processos tutelares cíveis ou de promoção e proteção com as medidas 
aplicadas no processo tutelar educativo. Entende, porém, a generalidade dos 
autores que, não sendo possível essa concordância ou harmonização, deverá 
prevalecer a finalidade pretendida com a aplicação da medida tutelar educa-
tiva.12

Não nos parece, porém, que tal conclusão resulte necessariamente da 
letra da lei — que obriga à conjugação das medidas, não estabelecendo 
qualquer hierarquização entre elas.

Com efeito, face às especificidades de cada caso — que não pode ver 
o jovem isolado da sua família, do seu bairro, da sua comunidade — há que 
ponderar qual dos mecanismos legais disponíveis será mais eficaz a afastar 
esse jovem particular dos consumos e a tornar-se uma pessoa diferente, na 
relação consigo próprio e com a sociedade.

E, desde logo, a questão a que se impõe dar resposta é a seguinte: 
poderá ser aplicada a favor do jovem consumidor de drogas uma medida de 

12 Vd. Rodrigues, A., Duarte-Fonseca, A. (2003). Comentário da Lei Tutelar Educativa. Coimbra 
Editora.
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acolhimento em centro terapêutico vocacionado para o tratamento da proble-
mática da toxicodependência, no âmbito do processo de promoção e proteção?

Para obter uma resposta, há que considerar que as medidas de promo-
ção e proteção estão tipificadas no artigo 35.º da LPCJP, não sendo possível 
ao julgador aplicar outras medidas para além das que se mostram aí elenca-
das, ao contrário do que sucedia no anterior regime de proteção, decorrente 
do artigo 19.º, n.º 1, da OTM.

Uma das medidas aí previstas é a de acolhimento em instituição, cuja 
noção se encontra densificada no artigo 49.º da LPCJP, prevendo o  
artigo 50.º as modalidades do acolhimento (de curta duração ou prolongado) 
e dispondo o artigo 51.º sobre os lares de infância e juventude, esclarecendo 
que podem ser especializados ou ter valências especializadas.

Ora, se se considerar que as Comunidades Terapêuticas são definidas 
como Unidades Especializadas de Tratamento Residencial de longa duração, 
em regime de internamento, onde através de apoio psicoterapêutico e socio-
terapêutico se procura ajudar à reorganização do mundo interno dos toxico-
dependentes, e a perspectivar o seu futuro13, facilmente se conclui que a 
execução da medida de acolhimento em instituição pode ocorrer em instituição 
desta natureza, sendo até desejável que tal aconteça, quando a situação de 
toxicodependência é, precisamente, a que (isolada ou não) deu causa ao 
processo de promoção e proteção.

E mais evidente se torna ainda a conveniência da utilização destes 
recursos quando se analisam os objetivos apontados para tais Comunidades:

— A criação de um espaço de reflexão com vista à elaboração da his-
tória pessoal do indivíduo para que o mesmo seja capaz de lhe dar 
um novo sentido e identificar os pontos da necessária mudança;

— A mudança de padrões negativos de comportamento e sentimentos 
que predispõem ao consumo de drogas, para que a abstinência e a 
sua manutenção sejam conseguidas;

— A promoção da autonomia e da responsabilidade, enquanto pilares 
da vida adulta em sociedade;

— O desenvolvimento da capacidade de estabelecer e manter relações 
saudáveis com os outros;

— O incremento de competências sociais que permitam encontrar alter-
nativas de trajetória para um projeto de vida realista;

— Planear a inserção social através da elaboração e contratualização 
de um plano individual de reinserção, à luz dos objetivos traçados 
pelo sistema tutelar educativo.

Verifica-se, pois, que por constituir uma rutura com o meio onde o jovem 
se encontrava inserido e por lhe proporcionar um apoio especializado, com o 

13 Linhas orientadoras para o Tratamento e Reabilitação em Comunidades Terapêuticas. (2011). 
Departamento de Tratamento e Reinserção. Instituto da Droga e da Toxicodependência.
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objetivo de reaprender a viver sem o consumo de drogas e a identificar as 
suas competências pessoais, visando uma reorganização psicossocial, de 
forma a facilitar uma reinserção sentida como gratificante, a integração numa 
Comunidade Terapêutica pode servir o duplo objetivo de afastar o jovem da 
marginalidade e de recuperá-lo, enquanto ser individual e social, dotando-o 
das ferramentas pessoais para alcançar a idade adulta de forma saudável. 

8. EM JEITO DE CONCLUSÃO…

Dispomos atualmente de um edifício normativo que encerra em si os 
princípios e mecanismos necessários a prosseguir os objetivos que devem 
nortear a justiça das crianças e dos jovens.

Importa, porém, com criatividade e bom senso, fazer uso dos recursos 
existentes, nem sempre suficientes, na certeza de que é imprescindível esta-
belecer vias de comunicação francas e eficazes entre todos os intervenientes 
do sistema — tribunais, Comissões de Proteção, serviços sociais e de rein-
serção social, escolas, centros de saúde — para que, muito mais do que 
aceitar a justeza da intervenção, se trabalhem esses recursos, ao nível da 
prevenção.

 A essa luz, a criação de protocolos de colaboração com os Núcleos 
Hospitalares de Apoio à Criança e Jovem em Risco, com os Gabinetes Médico-
-Legais e Forenses, com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 
em Perigo, com as entidades policiais, à semelhança das boas práticas ins-
tituídas em protocolos firmados entre os Ministérios da Saúde e o Ministério 
da Justiça, permitirá a articulação conjunta de todas as entidades e a procura 
da celeridade no tratamento dos casos.

 De igual modo, a promoção da educação para a justiça, mediante o 
estabelecimento de protocolos e ações que visem a compreensão do judi ciário 
deverá ser amplamente pensada e discutida, trazendo a família, quando ela 
exista, para o centro da intervenção, quando o desvalor social é uma das 
evidências sociológicas dos tempos atuais.

Porque, afinal, nesta encruzilhada de caminhos, há um destino comum: 
crianças e jovens que, sendo vítimas, agressores ou ambas as coisas, mere-
cem uma oportunidade.


