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PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NA JUSTIÇA JUVENIL:  
CONTORNOS DE PROBLEMAS ENTRE MEIOS E FINS

ANTÓNIO CARLOS DUARTE-FONSECA

Os Centros Educativos encontram-se actualmente, por circunstâncias várias analisadas pelo 
autor, em situação de clara falência no que se refere à promoção de uma efectiva ressocialização 
dos menores institucionalizados, a qual deve assentar na educação para o Direito, seja qual for 
o regime em que se encontrem. A privação de liberdade implicada na medida de internamento em 
centro educativo, sem que neste o adolescente ou jovem seja destinatário de uma intervenção 
primariamente destinada a educá-lo para os valores tutelados pelas normas penais, é susceptível 
de configurar violação do artigo 5 § 1, da Convenção para a Protecção  dos Direitos do Homem  e 
das Liberdades Fundamentais.
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1. CONTORNOS DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NA JUSTIÇA JUVENIL 
PORTUGUESA

A privação de liberdade, bem como a sua restrição de forma mais ou 
menos severa, estão implicadas na execução de medidas e de outras decisões 
de internamento, em centro educativo (CE) do Ministério da Justiça, tomadas 
pelos tribunais portugueses relativamente a adolescentes e jovens que, maio-
res de 12 e antes de completar 16 anos, pratiquem factos qualificados pela 
lei como crimes, caindo por isso no domínio da aplicação da Lei Tutelar 
Educativa (LTE), aprovada pela Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro (artigo 1.º). 

Existe há vários anos um consenso alargado relativamente ao que se 
entende por privação da liberdade no domínio da justiça juvenil. 

De acordo com as Regras das Nações Unidas para a Protecção de 
Jovens Privados de Liberdade 1, «The deprivation of liberty means any form 
of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private 
custodial setting, from which this person is not permitted to leave at will, by 
order of any judicial, administrative or other public authority.» (11, als. a) e b)). 

1 Adoptadas pela Assembleia Geral, Resolução 45/113 de 14 Dezembro de 1990, também 
conhecidas e doravante citadas por Regras de Havana.
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Mais recentemente, em termos muito semelhantes, as Regras Europeias 
para jovens agentes de crimes sujeitos a penas ou medidas 2 esclarecem que 
«“deprivation of liberty” means any form of placement in an institution by 
decision of a judicial or administrative authority, from which the juvenile is not 
permitted to leave at will; (21.5), entendendo “institution” por “a physical entity 
under the control of public authorities, where juveniles are living under the 
supervision of staff according to formal rules.»(21.6).

A medida tutelar educativa mais grave prevista na LTE é o internamento 
em centro educativo. Porque pode ser executada em regime aberto, semia-
berto ou fechado, é a que maiores limitações implica, em qualquer dos casos, 
para a autonomia de decisão e de condução de vida dos adolescentes e 
jovens infractores, razão pela qual é a última a constar do elenco legal, o que 
corresponde expressamente ao reconhecimento formal dessas implicações 
(artigos 4.º, n.º 1, al. i), e 3, e 133.º, n.º 4). 

Mas, mesmo antes desta medida definitiva, pode haver recurso ao inter-
namento em centro educativo de regime semiaberto ou fechado, nomeada-
mente, a título de medida cautelar (consoante o menor tiver menos ou mais 
de 14 anos, respectivamente), para execução de perícia sobre a personalidade 
ou para detenção do adolescente ou jovem (artigos 54.º, n.º 2, 58.º, n.º 3, 
146.º e 147.º LTE). No quadro da revisão de qualquer outra medida tutelar 
educativa, pode ser determinado o internamento em centro educativo de 
regime semiaberto, por período de um a quatro fins de semana (artigos 138.º, 
n.º 2, al. d), e 148.º LTE).

De acordo com a lei, o regime aberto e o regime semiaberto distinguem-
-se entre si, no essencial, respectivamente, pela maior ou menor possibilidade 
de os adolescentes e jovens internados poderem frequentar fora do centro 
educativo actividades escolares, educativas ou de formação, laborais ou des-
portivas, previstas no seu projecto educativo pessoal, pela maior ou menor 
possibilidade de serem autorizados a sair sem acompanhamento para a fre-
quência dessas actividades, bem como pela maior ou menor possibilidade de 
serem autorizados a passar períodos de férias com os pais, representante 
legal, pessoa que tenha a sua guarda de facto ou outras pessoas idóneas 
(artigos 167.º e 168º LTE).

Segundo o Regulamento Geral e Disciplinar dos CE (RG) 3, a permissão 
de saídas, a respectiva duração e as autorizações para a sua realização sem 
acompanhamento são progressivas, tendo em conta o fim do internamento, 
os progressos na execução do projecto educativo pessoal do adolescente ou 
jovem e a avaliação 4 de saídas anteriores (artigos 13.º, n.º 3, 14.º, n.os 2 e 
3, e 40.º, n.º 3 e 7). É ao director que compete autorizar as saídas sem 

2 Objecto da Recomendação CM/Rec(2008)11 do Comité de Ministros aos Estados Membros  
e adoptadas em 5 de Novembro de 2008.

3 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 323-D/2000, de 20 de Dezembro, doravante também citado 
por Regulamento Geral.

4 Efectuada nos termos do artigo 42.º, n.º 2, do RG.
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acompanhamento para frequência de actividades no exterior, bem como auto-
rizar saídas para outros fins, com ou sem acompanhamento. O acompanha-
mento pode ser realizado por funcionário do CE, por familiar do adolescente 
ou jovem ou outra pessoa idónea (artigo 40.º, n.º 1 e 2, RG). Porém, as 
autorizações para saídas para fora do território nacional são da competência 
do tribunal, sob proposta do director do centro educativo e, se possível, 
declaração de concordância dos detentores das responsabilidades parentais 
(artigo 41.º RG).

O limite máximo dos períodos de férias é, em princípio, de quinze dias 
seguidos, mas pode, excepcionalmente, ser superior, caso em que é também 
ao tribunal que compete autorizar (artigo 40.º, n.º 8, RG). Compete ainda ao 
tribunal autorizar os menores internados a passar períodos de férias com 
pessoas diferentes das que detêm as responsabilidades parentais, se houver 
oposição dos pais ou do representante legal (artigo 40.º, n.º 4 e 5 RG).

Os regimes aberto e semiaberto distinguem-se do regime fechado porque 
neste os adolescentes e jovens internados, nem estão autorizados a frequen-
tar actividades de qualquer natureza fora da instituição, nem podem sair sem 
acompanhamento durante as raras saídas que lhes possam ser permitidas e 
que, por regra 5, estão estritamente limitadas ao cumprimento de obrigações 
judiciais, à satisfação de necessidades de saúde ou a outros motivos igual-
mente ponderosos e excepcionais (artigo 169.º, n.º 1, LTE) 6. A amplitude e 
intensidade das restrições à liberdade dos adolescentes ou jovens internados 
em regime fechado são equivalentes às comportadas pela prisão 7. 

O regime de internamento é um dos factores de diferenciação (e de 
classificação) dos centros educativos, condicionando o respectivo funciona-
mento e grau de abertura ao exterior (artigo 206.º, n.ºs 1 e 2, LTE). Contudo, 
a lei permite a coexistência no mesmo centro educativo de unidades residen-
ciais para diferentes regimes de execução do internamento (artigo 207.º LTE), 
possibilidade que tem sido aproveitada à saciedade pois todos os centros 
criados foram classificados como polivalentes, abrangendo pelo menos dois 

5 Só o tribunal pode autorizar saídas sem acompanhamento, por períodos limitados, para 
efeitos de avaliação da necessidade ou adequação da medida de internamento em centro 
educativo e sua consequente revisão (artigo 169.º, n.º 2, LTE). Essas saídas só poderão, 
pois, ter lugar já em fase avançada de execução do projecto educativo pessoal dos adoles-
centes ou jovens internados e desde que se verifiquem condições que permitam experimen-
tar uma flexibilização do regime de execução da medida (artigo 15.º, n.º 5, RG). Sobre a 
origem e o alcance daquela disposição da LTE, bem como sobre o cuidado a ter na delimi-
tação da duração curta destes períodos, para não esvaziar de sentido a distinção legal entre 
os regimes de execução da medida tutelar educativa de internamento e não perverter o 
disposto na LTE, cfr. Rodrigues, Anabela Miranda e Duarte-Fonseca, António Carlos, Comen-
tário da Lei Tutelar Educativa, Coimbra: Coimbra Editora, 2003 (reimpressão), artigo 169.º, 
§§ 5 e 6. 

6 Sobre quais possam ser estes motivos, cfr. Rodrigues e Duarte-Fonseca (nota 6), artigo 169.º, 
§ 5.

7 Cfr. Duarte-Fonseca, António Carlos, Internamento de Menores Delinquentes, Coimbra: Coim-
bra Editora, 2005.
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regimes (aberto e semiaberto ou semiaberto e fechado) e em alguns casos 
todos os regimes. 

Logo pela Portaria 1200-B/2000, de 20 de Dezembro, dos treze centros 
educativos criados, apenas três foram classificados para um único regime de 
funcionamento (os centros educativos de São Fiel, Vila Fernando e Navarro 
de Paiva) e um deles (o Centro Educativo de São Bernardino) para os três 
regimes. Mas, mais recentemente, pela Portaria n.º 102/2008, de 1 de Feve-
reiro, que reviu a Rede Nacional de Centros Educativos, reduzindo-a subs-
tancialmente, em obediência às orientações do Programa de Reestruturação 
da Administração Central do Estado (PRACE), foi-se muito mais longe, já que, 
dos oito centros criados e instalados 8, seis foram classificados para dois 
regimes de funcionamento e dois (os Centros Educativos Navarro de Paiva 
e da Madeira) para os três regimes.

Como era previsível 9, a insistência na criação de centros educativos de 
regime misto ou polivalentes quanto ao regime, veio determinar, na prática, 
ao nível da sua dinâmica de funcionamento, a preponderância do regime mais 
restritivo relativamente ao regime menos restritivo que acaba por se diluir ou 
ser consumido. As estruturas, dispositivos e meios de vigilância e de segurança 
que um regime mais restritivo requer acabam por se impor também, de forma 
mais ou menos acentuada, consoante as circunstâncias do caso concreto, 
no(s) regime(s) menos restritivo(s) coexistente(s). Pior ainda em tempo de 
crise e de consequentes severas restrições em matéria de encargos e de 
despesa pública, pouco amigas e pouco tolerantes que são quanto a diversi-
ficação. Isso leva a que, em concreto, a diferença entre regimes seja mais 
difícil de realizar, por parte do centro educativo, e seja menos sentida e/ou 
vivida pelos adolescentes e jovens internados. Por estas razões, não custa 
admitir que a insistência na criação e instalação de centros educativos de 
regime misto — ou polivalentes quanto ao regime — tenha contribuído para 
o grande fechamento da generalidade dos centros, impressão colhida pela 
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos 
(CAFCE) que a manifesta expressamente e que perpassa em vários outros 
pontos do respectivo Relatório 2012 10.

Esse fechamento é, sobretudo, consequência da crescente preocupação 
com a segurança, «alvo de especial atenção por parte da DGRS» 11, ao ponto 

8 A Portaria criou ainda, para os três regimes de funcionamento, o Centro Educativo dos Aço-
res que até à data não foi instalado.

9 Cfr. Rodrigues e Duarte-Fonseca (nota 6), artigo 17.º, § 5.
10 Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, Relatório 2012, (http://

app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e
706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e-
31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4d344e-
7a4d325a6a4d304c57466d4e5455744e44646d5a5330354e4455794c57526a4d6d4d314e444e
6a4e6d49795a6935775a47593d&fich=38736f34-af55-47fe-9452-dc2c543c6b2f.pdf&Inline=true), 
acesso 08-01-2014.

11 CAFCE, 2012 (nota 11).
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de levar a concluir que «a visão securitária é a mais sentida nos centros 
educativos, evidenciando as limitações de intervenção na execução da medida 
de internamento» 12.

A preocupação com a segurança dos centros educativos ganhou, entre-
tanto, uma expressão marcada e recorrente nos diplomas orgânicos da Justiça, 
como antes ainda não se tinha visto, depois da criação da Direcção-Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), resultado da extinção da Direcção-
-Geral da Reinserção Social (DGRS) e sua absorção na Direcção-Geral dos 
Serviços Prisionais (DGSP), operada pelo Decreto-Lei n.º 123/2011, de 29 de 
Dezembro, na sequência das linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria 
da administração Central (PREMAC), traçadas pelo XIX Governo Constitucio-
nal. Basta atentar no disposto nas als. m) e n) do n.º 2 do artigo 12.º deste 
diploma que estabeleceu a nova orgânica do Ministério da Justiça, no n.º 4 
do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de Setembro (Orgânica da 
DGRSP), e na al. f) do n.º 2 do artigo 5.º da Portaria n.º 118/2013, de 25 de 
Março, para se dar conta dessa preocupação securitária, expectável, no 
entanto, ao assistir-se à subsunção de um pequeno sistema, de lógica assu-
midamente não penal, como é o caso do sistema de execução de medidas 
tutelares educativas (onde se incluem os centros educativos da Justiça) num 
grande sistema, de lógica puramente penal, como é o dos Serviços Prisionais 13, 
no quadro de uma fusão de organismos anunciada como favorecedora de 
«uma maior articulação entre as áreas da reinserção social e da execução 
das medidas privativas de liberdade, abrindo caminho às necessárias reformas 
nos domínios da justiça penal e do direito dos menores» (preâmbulo do 
Decreto-Lei n.º 123/2011, citado). Quando se lê no n.º 1 do artigo 12.º deste 
diploma que a «DGRSP tem por missão ... a gestão articulada e complemen-
tar dos sistemas tutelar educativo e prisional ...» fica-se com a sensação de 
que parece ter-se, entretanto, deixado de acreditar — e, consequentemente, 
de investir — na socialização dos adolescentes e jovens delinquentes, para, 
em vez disso, se antolhar como inexorável e mera questão de tempo a sua 
passagem de internados a reclusos, convindo-se que fique, desde já, tudo 
em casa.

Na justiça juvenil portuguesa existem, pois, formas de privação de liber-
dade com intensidade e extensão mais variáveis a nível da LTE do que a 
nível da sua aplicação.

12 Santos, Boaventura de Sousa (Dir. Científica), Gomes, C. (coord.), Fernando, Paula e Portu-
gal, Sílvia, Entre a Lei e a Prática. Subsídios para uma reforma da Lei Tutelar Educativa, 
Coimbra: Centro de Estudos Sociais, Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, 2010 
( http://opj.ces.uc.pt/pdf/Relatorio_Entre_a_lei_e_a_pratica_Subsidios_para_uma_reforma_da_
LTE.pdf), acesso em 08-01-2014.

13 Cfr. Duarte-Fonseca, António Carlos, «Entre a nuvem e Juno: Novas questões sobre velhas 
respostas», em Duarte, V., Santos, M.S., Cruz, O. e Grangeia, H. (Org), Delinquência juvenil: 
explicações e implicações, Maia: Edições ISMAI (no prelo).



80 António Carlos Duarte-Fonseca

JULGAR - N.º 22 - 2014 Coimbra Editora ®

2. EDUCAÇÃO PARA O DIREITO E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: UMA 
ALIANÇA DE ÚLTIMO RECURSO

Essa privação de liberdade, a par do recurso a programas e métodos 
pedagógicos, é tida como instrumental relativamente à socialização do ado-
lescente ou do jovem. De acordo com o n.º 1 do artigo 17.º da LTE, a medida 
de internamento visa proporcionar ao menor, por via do afastamento tempo-
rário do seu meio habitual e da utilização de programas e métodos pedagó-
gicos, a interiorização de valores conformes ao direito e a aquisição de 
recursos que lhe permitam, no futuro, conduzir a sua vida de modo social e 
juridicamente responsável. 

A finalidade desta medida tutelar educativa é, assim, como não poderia 
deixar de ser, a finalidade primária 14 de todas as outras medidas tutelares 
educativas: a educação do menor para o direito e a sua inserção, de forma 
digna e responsável, na vida em comunidade (artigo 2.º, n.º 1, LTE), o que 
é necessariamente consequente com o fundamento da intervenção do Estado. 
Na perspectiva da lei nacional, esta só se justifica quando se manifesta uma 
factualidade que evidencia a rotura com o núcleo de valores essenciais da 
comunidade representado pelas normas penais, as quais representam o qua-
dro de referência e o mínimo de obediência devida por qualquer cidadão e, 
por isso, o Estado tem, não apenas o direito, mas também o dever, de inter-
vir correctivamente quando um adolescente ou um jovem, ao ofender valores 
protegidos pelas normas penais, revele a necessidade de ser educado para 
o direito, por forma a que interiorize as normas violadas e os valores jurídicos 
que estas tutelam.

A diferença da medida de internamento relativamente a essas outras 
medidas tutelares educativas reside, consequentemente, nos meios a utilizar 
para atingir a socialização do adolescente ou do jovem, os quais, na medida 
de internamento em centro educativo, são precisamente os programas e 
métodos pedagógicos aplicados num contexto de restrição ou de privação de 
liberdade, consoante as necessidades educativas do caso concreto. A con-
tenção institucional destina-se a tornar possível a aplicação destes programas 
e métodos a adolescentes e jovens particularmente resistentes a intervenção 
educativa.

A esses programas e métodos acrescem os programas e métodos tera-
pêuticos, nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento Geral. Note-se que 
segundo o artigo 134.º, n.º 6, deste normativo, o desenvolvimento de progra-
mas terapêuticos de reeducação e de tratamento do comportamento delin-
quente compete às subequipas clínicas e terapêuticas que integram as 
equipas de programas dos centros educativos.

A lei vincula o tribunal a dar preferência, na escolha da medida tutelar 
aplicável, de entre as que se mostrem adequadas e suficientes, à medida que 

14 Cfr. Rodrigues e Duarte-Fonseca (nota 6), artigo 2.º, § 2.
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represente menor intervenção na autonomia de decisão e de condução de 
vida do adolescente ou jovem e que seja susceptível de obter a sua maior 
adesão. O que é correspondentemente aplicável à fixação da modalidade ou, 
no caso da medida de internamento em centro educativo, do respectivo regime 
de execução (artigo 6.º, n.ºs 1 e 2, LTE). 

Mas a vinculação vai mais longe, já que a lei, acolhendo também nesta 
sede 15 o princípio da proporcionalidade, restringe o recurso ao regime semia-
berto e ao regime fechado à prática de factos qualificados como crimes de 
maior gravidade ou à prática repetida de certos factos ilícitos. É uma restrição 
ditada pelo respeito pelo princípio da proporcionalidade, uma vez que, em tais 
casos, é de supor acrescidas as necessidades de educação para os valores 
do jovem infractor. 

Assim, nomeadamente, a medida de internamento em regime semiaberto 
só pode ser aplicada quando o menor tiver cometido facto qualificado como 
crime contra as pessoas a que corresponda pena máxima, abstractamente 
aplicável, de prisão superior a três anos ou tiver cometido dois ou mais factos 
qualificados como crimes a que corresponda pena máxima, abstractamente 
aplicável, superior a três anos. A medida de internamento em regime fechado 
só pode ser aplicada quando o menor (com mais de 14 anos) tiver cometido 
facto qualificado como crime a que corresponda pena máxima, abstractamente 
aplicável, de prisão superior a cinco anos ou tiver cometido dois ou mais 
factos contra as pessoas qualificados como crimes a que corresponda pena 
máxima, abstractamente aplicável, de prisão superior a três anos (artigo 17.º, 
n.ºs 3 e 4, LTE).

Acolhe-se e consagra-se, assim, também, na lei nacional, o princípio do 
recurso último à privação de liberdade relativamente a jovens infractores, um 
dos princípios merecedores de mais largo consenso na comunidade jurídica 
internacional, a avaliar pelo número e importância dos instrumentos jurídico-
-diplomáticos que o proclamam: Regras Mínimas para a Administração da 
Justiça de Menores, recomendadas pelo Sétimo Congresso das Nações 
Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, e 
adoptadas pela Resolução 40/33 da Assembleia Geral das Nações Unidas 
(Regra 17, 1, als. b) e c); 19.1, 28 e 29), Recomendação R(87)20, do Comité 
de Ministros do Conselho da Europa, sobre as reacções sociais relativamente 
à delinquência juvenil (n.º 4.º e 13.º), Convenção dos Direitos da Criança 
(artigo 37.º, al. b)) e supracitada Recomendação CM/Rec(2008)11 do Comité 
de Ministros aos Estados Membros (Regra 10). 

Dada a importância destes adquiridos na justiça juvenil portuguesa, em 
matéria de garantias contra o arbítrio da intervenção estadual, estranha-se, 
manifestamente, que uma das propostas finais do grupo de trabalho criado 
pelo Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, do XVII Governo constitu-

15 Pois o mesmo sucede em sede de fixação da duração da medida: cfr. artigo 7.º, n.º 1, LTE.

6
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cional 16, para apresentar uma proposta de alteração à LTE, tenha sido, 
precisamente, a de eliminar, em nome da necessidade de educação do jovem 
para os valores sociais básicos, o pressuposto objectivo da gravidade do facto 
praticado ou da pluralidade de certos factos praticados para aplicação da 
medida de internamento em centro educativo, em regime semiaberto e em 
regime fechado, actualmente contido no citado artigo 17.º, n.os 3 e 4, o que 
teria tornado possível que, abrindo mão do princípio da proporcionalidade, se 
recorresse livremente à privação de liberdade, sem outro critério legal orien-
tador do juízo sobre as necessidades do infractor em matéria de educação 
para o direito 17. As propostas deste grupo de trabalho não tiveram seguimento 
até à data, o que não obsta a que se expresse a discordância, muito em 
especial quanto àquela proposta, pelas razões indicadas.

3. CONTORNOS DA EDUCAÇÃO PARA O DIREITO

A novidade da LTE — e sua singularidade no conjunto dos sistemas de 
justiça juvenil europeus — consiste em fundar a intervenção estadual relati-
vamente a adolescentes e jovens infractores, não só no facto ilícito praticado, 
mas também no défice de educação para os valores sociais básicos e de 
socialização desses menores. Essa necessidade de educação para o direito 
manifesta-se na prática do facto que constitui o respectivo limite de determi-
nação.

É, porém, a exigência da actualidade 18 do défice assim determinado, no 
momento da decisão do tribunal, que projecta a intervenção para o futuro e 
evita que fique presa a um momento passado (o da prática do facto) e aberta, 
assim, a tentações de tipo puramente retributivo que se identificam em grande 
parte das legislações estrangeiras (artigos 7.º, n.º 1, 87.º, n.º 1, als. a) a c), 
90.º, al. d), 92.º, n.º 1, al. b), 93.º, n.º 1, al. b), 94.º, n.º 3, al. b), 110.º, n.º 1, 
al. b), e n.º 3, al. b), e 120.º LTE).

Quando o tribunal conclui que uma das várias medidas de execução na 
comunidade previstas na LTE não é, nem adequada, nem suficiente, para 
lograr que o adolescente ou jovem adquira e interiorize os valores ético-jurí-
dicos de que, pela prática do facto, se revelou carente para a sua socialização, 
e decide pelo internamento em centro educativo, para se lograr essa finalidade, 
afastando o adolescente ou jovem do seu meio habitual e privando-o de 
liberdade, espera-se (o tribunal, a comunidade, os responsáveis parentais, o 
próprio jovem) que os programas e métodos, pedagógicos e terapêuticos, a 
que a lei se refere, se adequem e correspondam ao fim em vista.

16 Despacho nº 11878/2009, de 18 de Maio, do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça. O 
autor integrou esse grupo de trabalho, como representante do Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ), mas só até Novembro de 2009, data em que, por aposentação, cessou funções de 
director-adjunto do CEJ.

17 Cfr. Grupo de Trabalho de Alteração à Lei Tutelar Educativa, Alteração da Lei Tutelar Edu-
cativa: relatório final, Bubok Publishing, 2013.

18 «Um dos baluartes da Lei Tutelar Educativa» — cfr. Santos et al. (nota 13).
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Desde logo, espera-se que esses programas e métodos estejam orien-
tados para educar o adolescente ou jovem nos valores sociais que, grave e 
manifestamente, mostrou desrespeitar, desprezar. Espera-se que esses pro-
gramas e métodos estejam primacialmente apetrechados para a responsabi-
lização do adolescente ou jovem pelo dano social causado, educando-o para 
o respeito pelo direito, no futuro. E é ainda a pensar no futuro que se pretende 
acautelar que o seu desenvolvimento normal resulte o menos prejudicado 
possível pela privação de liberdade.

Com efeito, na justiça juvenil portuguesa, a privação de liberdade, nem 
pode constituir um recurso puramente voltado para a garantia da segurança 
e da tranquilidade públicas 19, nem pode constituir um pretexto para colocar 
a vida do adolescente ou jovem entre parênteses, suspendendo a sua evo-
lução normal.

A LTE é muito clara ao manifestar, no n.º 1 do artigo 159.º (cuja epígrafe 
é: Socialização), que a actividade dos centros educativos está subordinada 
ao princípio de que o menor internado é sujeito de direitos e deveres e de 
que mantém todos os direitos pessoais e sociais cujo exercício não seja 
incompatível com a execução da medida aplicada, e ainda, no n.º 2 do artigo 
171.º, que o internamento em centro educativo não pode implicar privação 
dos direitos e garantias que a lei reconhece ao menor, a menos que o tribu-
nal expressamente os suspenda ou restrinja para protecção e defesa dos 
interesses deste. 

Daí decorre o previsto no n.º 3 do referido artigo 171.º, nomeadamente, 
o direito do adolescente ou jovem internado, de acordo com o fim do inter-
namento (medida tutelar, medida cautelar de guarda, etc) e respectivo regime, 
(al. b) a um projecto educativo pessoal e à participação na respectiva elabo-
ração, a qual terá obrigatoriamente em conta as suas particulares necessida-
des de formação, em matéria de educação cívica, escolaridade, preparação 
profissional e ocupação útil dos tempos livres; (al. c) à frequência da escola-
ridade obrigatória.

O projecto educativo pessoal é expressão da exigência legal de indivi-
dualização na execução da medida de internamento em centro educativo 20, 
de harmonia com o preconizado nas Regras das Nações Unidas para a 
Protecção de Jovens Privados de Liberdade (27). Tem de ser elaborado tendo 
em conta o regime e duração da medida, bem como as particulares motiva-
ções, necessidades educativas e de reinserção social do adolescente ou 
jovem, e deve especificar os objectivos a alcançar durante o internamento, 
sua duração, fases, prazos e meios de realização, nomeadamente os neces-
sários ao acompanhamento psicológico, por forma a que o menor possa 
facilmente aperceber-se da sua evolução e que o centro possa avaliá-lo (artigo 
164.º, n.os 1 e 2, LTE).

19 Cfr. Rodrigues e Duarte-Fonseca (nota 6), artigo 2.º, § 2.
20 E na execução da medida de acompanhamento educativo, para a qual que também é exigido.
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Todavia, se a privação de liberdade não pode constituir pretexto para 
suspender as actividades educativas e formativas (a escolarização, orientação 
e formação profissional, educação artística, física, desportiva) necessárias ao 
desenvolvimento normal de qualquer adolescente ou jovem, e, por isso mesmo, 
à aquisição de recursos que lhe permitam, no futuro, conduzir a sua vida de 
modo social e juridicamente responsável, também não é legítimo invocar a 
necessidade da privação de liberdade — ou a da sua prorrogação — para 
lograr que o adolescente ou jovem frequente essas actividades educativas e 
formativas, para obter ou concluir a escolaridade ou a formação profissional 
em falta. Este era, consabidamente, um discurso caro aos proteccionistas, no 
domínio da longa vigência da Organização Tutelar de Menores (de 1962, de 
1978), mas ainda não está erradicado e revela-se ocasionalmente emergente, 
mesmo quando seria de crer que o paradigma da protecção teria sido já 
substituído pelo da responsabilização dos adolescentes e jovens infractores.

A intervenção tutelar educativa, incluída a intervenção em centro educa-
tivo, carece centrar-se especialmente na educação dos adolescentes e jovens 
internados para os valores sociais essenciais que evidenciam precisar de 
interiorizar. Não se trata de «uma terapia mas, sim, uma reorganização de 
valores e normas de conduta» 21. É esse o seu cerne, sem, evidentemente, 
descurar as outras actividades educativas e formativas referidas, necessárias 
para o normal desenvolvimento e, consequentemente, para a socialização de 
qualquer adolescente ou jovem, seja ou não agente de infracções penais. 
Mas também sem esquecer que essas actividades encontram satisfação e 
resposta diversificada na comunidade, onde devem até ser procuradas, tanto 
quanto possível, desde que o regime do internamento o permita, para melhor 
se atingir a pretendida socialização 22. 

Ao contrário, a educação para o direito, que constitui o cerne da inter-
venção tutelar educativa, encontra muito menos resposta a nível da comuni-
dade, fora dos serviços da Justiça. Reflita-se, nomeadamente, no que tem 
vindo a acontecer quanto à concretização da medida tutelar educativa de 
frequência de programas formativos e ao seu considerável desvirtuamento, 
na prática, relativamente às expectativas 23. Ora, quando a educação para o 
direito tem de ser realizada sob restrição séria ou privação de liberdade, mais 
essa dificuldade se acentua.

Na lei, o primado da educação para o direito, na medida tutelar de inter-
namento e no consequente projecto educativo pessoal do adolescente ou 
jovem internado, evidencia-se quando se confronta o conteúdo da medida 

21 Cfr. CAFCE (nota 11).
22 Neste sentido, cfr. CAFCE (nota 11).
23 Cfr. Gersão, Eliana, «As novas leis de protecção de crianças e jovens em perigo e de tutela 

educativa — Uma reforma adequada aos dias de hoje», Infância e Juventude, n.º 2, 2000, 
p. 9-47; Rodrigues e Duarte-Fonseca (nota 6), artigo 15.º, § 1; Duarte-Fonseca, António 
Carlos, Silva, José. Pereira da, Marques, Maria Emília e Martins, Norberto (Coord.), Direito 
das crianças e dos jovens. Lisboa: Instituto de Psicologia Aplicada/Centro de Estudos Judi-
ciários, 2008.
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com o de outras decisões judiciais que, segundo a lei, carecem do interna-
mento educativo para a sua execução. O internamento dos adolescentes e 
jovens, destinatários destas decisões, não se rege, por um projecto educativo 
pessoal (cfr. artigo 162.º LTE), mas apenas por um programa diversificado de 
actividades, tendo por objectivos principais a aquisição de competências 
sociais e a satisfação das necessidades de desenvolvimento físico e psíquico 
comuns para o seu nível etário (artigo 165.º, n.os 1 e 2, LTE). E isto porque, 
no caso destes adolescentes e jovens, não está concluído o diagnóstico sobre 
as suas necessidades educativas para os valores e inexiste ainda decisão 
escrita, com intervenção de juízes sociais, determinando, com fundamento 
nessas necessidades, o internamento segundo regime e duração determinados 
(artigos 119.º, n.º 2, e 129.º LTE).

4. CONTORNOS DA REALIDADE NA INTERVENÇÃO DOS CENTROS 
EDUCATIVOS

Para facilitar a pretendida individualização da intervenção em centro 
educativo, a lei nacional orienta no sentido da especialização, ao apontar para 
a criação de centros educativos classificados em função dos projectos de 
intervenção educativa que desenvolvem para grupos específicos de menores, 
de acordo com as suas particulares necessidades educativas (artigo 206.º, 
n.º 3, LTE). De acordo com o Regulamento Geral, os centros educativos que 
desenvolvem este tipo de projectos de intervenção educativa, bem como os 
que aplicam programas e métodos terapêuticos são classificados como centros 
educativos especiais (artigo 10.º, n.º 3, e artigo 16.º, n.º 1, RG). 

A lei aponta, pois, claramente, para a necessidade de os centros serem 
organizados em função de projectos de intervenção educativa próprios 24 que 
tenham em vista, tanto quanto possível, grupos de adolescentes ou jovens 
com necessidades comuns ou semelhantes em matéria de educação para os 
valores sociais básicos, evidenciando, com respeito pelas Regras de Havana 25, 
a pretensão de se lograr a maior especialização possível na organização da 
resposta às necessidades educativas dos adolescentes ou jovens. 

24 «Cada centro educativo dispõe de projecto de intervenção educativa próprio que deve, sem-
pre que possível, permitir a programação faseada e progressiva da intervenção, diferenciando 
os objectivos a realizar em cada fase e o respectivo sistema de reforços positivos e negati-
vos, dentro dos limites fixados pelo regulamento geral e de harmonia com o regulamento 
interno.» (artigo 162.º LTE).

25 «28. The detention of juveniles should only take place under conditions that take full account 
of their particular needs, status and special requirements according to their age, personality, 
sex and type of offence, as well as mental and physical health, and which ensure their protec-
tion from harmful influences and risk situations. The principal criterion for the separation of 
different categories of juveniles deprived of their liberty should be the provision of the type of 
care best suited to the particular needs of the individuals concerned and the protection of 
their physical, mental and moral integrity and well-being.»
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Subjaz, evidentemente, a esta orientação o entendimento de que a delin-
quência juvenil é um fenómeno não homogéneo 26, com diversas manifesta-
ções 27, convindo por isso evitar ou pelo menos minorar os riscos comporta-
dos na indiferenciação da intervenção, frescos ainda na memória de um 
passado pouco distante 28. 

Com efeito, dificilmente se concebe que se possa, com eficácia, intervir, 
com o fim enunciado na lei, do mesmo modo, indiferenciadamente, junto de 
adolescentes e jovens agentes de infracções contra a propriedade e contra 
a liberdade e autodeterminação sexual, ou junto de adolescentes e jovens 
agentes de um só facto qualificado como crime à mistura com outros multi 
ou pluri-reincidentes.

No entanto, apesar do disposto na lei, é o que tem vindo a acontecer 
nos centros educativos criados em aplicação da LTE, perpetuando o monoli-
tismo como dominante do modelo de intervenção das instituições da justiça 
juvenil para a execução de internamentos.

Com base no entendimento de que «os objectivos previstos na lei para 
o cumprimento e execução da medida de internamento em centro educativo 
só podem ser alcançados se estes forem dotados daqueles programas e 
métodos pedagógicos», o Observatório Permanente da Justiça Portuguesa 
concluiu que «tendencialmente, os centros educativos estão imbuídos de uma 
lógica de contenção e ocupação do jovem, o que coloca a questão da neces-
sária reflexão sobre a redefinição do modelo de intervenção no centro edu-
cativo» 29. 

Uma vez que os centros educativos são todos de regime misto, a dis-
tinção entre as respectivas unidades residenciais é feita exclusivamente de 
acordo com o seu regime de funcionamento e grau de abertura ao exterior, 
condicionando, deste modo a intervenção.

Não há distinção e repartição dos adolescentes e jovens em grupos 
residenciais por faixas etárias, apesar de ser consideravelmente amplo o leque 
de idades abrangido na execução dos internamentos em centro educativo: 
12-20 anos, no caso dos regimes aberto e semiaberto, 14-20 anos no caso 
do regime fechado. 

Nos últimos anos, a população dos centros educativos tem claramente 
envelhecido, devido ao facto de ser cada vez maior o número de internados 
com mais de 16 anos (207, em 2013, contra 133, em 2009, ou seja, respec-
tivamente, 82,5% contra 65% do total) e menor o dos que ainda não atingiram 
esta idade (44 em 2013, contra 71, em 2009, ou seja, respectivamente, 17,5% 
contra 35% do total). 

26 Cfr. Mucchielli, Laurent., L’Invention de la Violence. Des peurs, des chiffres, des faits, Paris: 
Fayard, 2011.

27 Cfr. Carra, Cécile, Délinquance Juvénile et Quartiers «Sensibles». Paris: L’Harmattan, 2001.
28 Cfr. Duarte-Fonseca (nota 8).
29 Santos et al. (nota 13).
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No mesmo período, também aumentou o número dos jovens adultos 
(idade superior a 18 anos), internados pela prática de factos antes de terem 
completado 16 anos. Em 2009, eram 24 (11,8% do total) e, em 2013, 64 
(25,5%).

Da não distinção e repartição dos adolescentes e jovens em grupos 
residenciais, por faixas etárias, resulta uma mistura que, não sendo ditada 
por razões familiares ou de especialização da intervenção 30, se encara com 
justificáveis reserva e preocupação.

Os problemas que podem levantar-se devido a esta mistura residencial 
de adolescentes e jovens de idades tão diferentes — em rigor, de menores 
e de (já) adultos — têm menos a ver com possíveis actos de vitimação dos 
mais velhos em relação aos mais novos, dada a já aludida preocupação 
dominante com a vigilância e a segurança, e mais a ver com os possíveis 
ascendente e referência negativa que os mais velhos podem constituir relati-
vamente aos mais novos, aspectos que podem ser bastante reforçados tra-
tando-se de jovens e de jovens adultos multi ou pluri-reincidentes, mitificáveis 
como “heróis”.

Com efeito, também não há distinção e separação de grupos tendo em 
conta os adolescentes e jovens que são delinquentes primários e aqueles que 
são reincidentes na prática de factos qualificados como crimes, sujeitos até 
a internamentos repetidos em centro educativo, como é evidenciado em alguns 
estudos publicados 31. 

No último destes estudos, indica-se que «dos jovens que iniciaram a 
medida de internamento base, cuja execução terminou nos anos de 2006, 
2007, e 2008, 12,6% já tinham anteriormente cumprido pelo menos uma 
medida tutelar de internamento» e que «a reincidência global destes jovens 
foi de 62,2%, bastante superior à obtida na amostra global (46,1%)» 32. 

Ora, a mistura de jovens delinquentes primários com reincidentes coloca 
problemas de coerência de grupo que se repercutem a nível das modalidades 
de intervenção em adolescentes e jovens com diferentes necessidades edu-
cativas 33.

Apesar de as instituições da justiça juvenil terem deixado, finalmente, 
desde o início deste século, de misturar jovens delinquentes com jovens 

30 Cfr. Regras de Havana: « 29. In all detention facilities juveniles should be separated from 
adults, unless they are members of the same family. Under controlled conditions, juveniles 
may be brought together with carefully selected adults as part of a special programme that 
has been shown to be beneficial for the juveniles concerned.»

31 Cfr. Marteleira, Joana, «Estudo de caracterização do percurso institucional de jovens delin-
quentes reincidentes durante o período de 2001 a 2005», Infância e Juventude, n.º 2, 2007, 
p. 187-199; Pimentel, Alberto, «Avaliação do percurso dos jovens após a cessação da medida 
tutelar de internamento: Follow-up 2006-2008», Ousar Integrar, n.º 9, 2011, p. 71-81.

32 Cfr. Pimentel (nota 32).
33 Cfr. Mission sur l’Évaluation des Centres Éducatifs Fermés (CEF) dans le Dispositif de Prise 

en Charge des Mineurs Délinquants, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Ministère 
de la Justice, 2013 (http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/55/93/89/CEF/CEF13.pdf), acesso em 
06-01-2014.
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vítimas de crimes e com jovens agentes de condutas desviantes, nos centros 
educativos continua, pois, a misturar-se adolescentes e jovens com problemas 
e necessidades diversificadas, sujeitando-os ao mesmo modelo de intervenção, 
denotando essa visão estreita, de senso comum, da delinquência juvenil como 
fenómeno homogéneo.

Por outro lado, decorridos que são já treze anos de vigência da LTE, 
nunca, apesar disso, foi criado qualquer centro educativo especial, nem para 
grupos específicos de adolescentes e jovens com idênticas necessidades de 
educação, em função do tipo de valores que careciam interiorizar, nem para 
grupos especialmente carecidos de intervenção terapêutica, nomeadamente 
do foro médico-psiquiátrico, apesar de, desde cedo, ter sido reiteradamente 
manifestada a necessidade deste tipo de intervenção especializada para uma 
parte considerável da população dos centros educativos 34. Conseguiu-se 
apenas, «embora ainda sem alcançar o desejável acompanhamento individual, 
… a assunção pela DGRS da necessidade do reforço do acompanhamento 
psicológico e, se necessário, psiquiátrico dos jovens» 35. 

No entanto, — e decerto devido às necessidades realmente sentidas 
— uma das propostas finais do já referido grupo de trabalho, criado para 
apresentar uma proposta de alteração à LTE, foi a de criação de uma medida 
de internamento terapêutico, a acrescentar às medidas previstas na Lei, a 
rebaptizar como medidas de responsabilização. Nos termos da proposta, 
aquela “nova” medida poderia ser ou não executada em contexto de centro 
educativo 36.

Só em 2013, ao ser tornado público o «Plano Nacional de Reabilitação 
e Reinserção — Justiça Juvenil — 2013-2015», aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 46/2013 37, foi anunciada a intenção de a DGRSP 
desenvolver o “Programa de Avaliação e Intervenção Psico-terapêutica no 
Âmbito da Justiça Juvenil” (PAIPA), em colaboração com a Direcção-Geral de 
Saúde e a Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, e com base 
na troca de experiências com outros parceiros internacionais, para «traçar um 
plano a curto e médio prazo, com vista à criação de uma unidade residencial 
diferenciada com objetivos de intervenção psicoterapêutica especializada 
dirigida ao tratamento de situações de jovens com quadros clínicos agudos, 
onde funcione uma equipa terapêutica que possa também, em sistema ambu-
latório, prestar apoio a jovens na área da saúde mental, acompanhados pelas 
equipas de reinserção». A apresentação desse plano para a criação de uma 
unidade terapêutica só está, porém, prevista para o final de 2014.

34 Cfr. Santos, Boaventura de Sousa (Dir. Científica); Gomes, Conceição (Coord.); Trincão, 
Catarina; Almeida, Jorge; Duarte, Madalena & Fernando, Paula, Os Caminhos Difíceis da 
“Nova” Justiça Tutelar Educativa. Uma avaliação de dois anos de aplicação da Lei Tutelar 
Educativa, Coimbra: Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de Estudos 
Sociais, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, 2004, (http://opj.ces.uc.pt/pdf/
Tutelar.pdf), acesso em 08-01-2014 ; Duarte-Fonseca et al. (nota 24); e Santos et al. (nota 13).

35 CAFCE (nota11).
36 Cfr. Grupo de Trabalho de Alteração à Lei Tutelar Educativa (nota18).
37 Diário da República, 1.ª série, n.º 140, de 23 de Julho de 2013.
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Além da inexistência de centros educativos ou de unidades residenciais 
especializadas, não há notícia da aplicação nos centros educativos de quais-
quer projectos de intervenção educativa orientados para grupos de adoles-
centes ou jovens com necessidades comuns ou semelhantes em matéria de 
educação para o direito, isto é, tendo em conta o tipo de valores que carecem 
interiorizar. 

Sabe-se apenas da aplicação em todos os centros, na sequência do 
Relatório da CAFCE relativo às visitas em 2010 e por impulso desta, de um 
«programa de desenvolvimento de competências sociais», elaborado pela 
DGRS, «que passa pela aprendizagem do tratamento de roupas e de cozinha, 
no sentido de induzir os jovens a perceber e orientar uma economia domés-
tica, aprendida intuitivamente em agregados familiares organizados e que, no 
caso e na grande maioria é absolutamente desconhecida, estilo, se está roto, 
fica assim ou deita-se fora, se sobrou comida, também, sendo certo que a 
dieta alimentar se restringe à fastfood ou à costeleta.» 38. Mas o referido 
programa mais não tem por objectivo do que «proporcionar aos educandos 
a aprendizagem de saberes básicos para a organização da sua vida pessoal, 
… incluindo questões como a percepção do valor dos alimentos, a capacidade 
de organização de uma dieta alimentar ou, em alguns casos, a confecção de 
refeições simples (para além da participação em momentos particulares de 
festas ou preparação de refeições que evidenciem pertenças culturais espe-
cíficas)» 39.

No entanto, de acordo com o expresso no citado «Plano Nacional de 
Reabilitação e Reinserção — Justiça Juvenil — 2013-2015», parece ter-se 
um entendimento bastante optimista quanto às virtualidades de um programa 
deste tipo: «A área tutelar educativa tem vindo a aprofundar os conhecimen-
tos acerca das problemáticas específicas dos jovens ofensores e das meto-
dologias disponíveis, avaliadas como eficazes para minimizar o impacto dos 
fatores de risco. Neste sentido, têm sido desenvolvidos novos módulos de 
treino de competências pessoais e sociais, dirigidos às competências pesso-
ais facilitadoras do ajustamento psicossocial.»

Contudo, anuncia-se finalmente nesse Plano Nacional que «Já está 
disponível para aplicação experimental um módulo dirigido ao comportamento 
violento e está em processo de criação um outro dirigido aos jovens agres-
sores sexuais» 40. 

Decorridos 13 anos de vigência da LTE, é com perplexidade que se lê, 
em seguida, que «É este o momento de se avançar (41) para uma iniciativa 
de fundo, concebendo um “Guião de Intervenção Técnica para a gestão de 

38 CAFCE (nota 11).
39 Ibid, ibidem.
40 Acrescentando-se que «Também a violência dirigida aos pais ou cuidadores deve ser objeto 

de um programa específico, face ao aumento crescente deste tipo de problemática em maté-
ria tutelar educativa, à semelhança do que já acontece em Espanha.»

41 Itálico do autor.
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caso”, que integre as orientações e as metodologias a utilizar no tratamento 
do comportamento delinquente, na redução da reincidência criminal e na 
promoção do ajustamento social dos jovens que cumprem medidas de acom-
panhamento educativo e de internamento em CE.» A elaboração e aprovação 
desse guião só está prevista, todavia, no final de 2015.

Na prática, em matéria educativa, a actividade dos centros educativos 
tem estado sobretudo centrada na satisfação de necessidades dos adoles-
centes e jovens internados em matéria de educação escolar e formação 
profissional e, mesmo nestes casos, com questões importantes a resolver, em 
especial relativamente a adolescentes e jovens do sexo feminino 42.

Claro sintoma desta recentração educativa é o facto de a finalidade de 
educação para o direito estar flagrantemente ausente do discurso «Plano 
Nacional de Reabilitação e Reinserção — Justiça Juvenil — 2013-2015», ao 
referir, sem deixar de invocar o enquadramento na LTE, que é missão da 
DGRSP a «execução de decisões judiciais que imponham medidas tutelares 
educativas e na promoção, dignificação e humanização das condições de vida 
nos CE, visando a reinserção social, designadamente através da prestação 
de cuidados de saúde, do ensino, da formação profissional, do trabalho, de 
iniciativas de caráter cultural e desportivo, da interação com a comunidade e 
outras que permitam o desenvolvimento da personalidade» 43.

5.  CONTORNOS DE PROBLEMAS ENTRE A REALIDADE DOS MEIOS  
E AS FINALIDADES LEGAIS DA INTERVENÇÃO

A finalidade dos centros educativos volta, assim, naqueles termos do 
discurso do Plano Nacional sobre a missão da DGRSP, a colar-se à concep-
ção generalista que caracterizava os colégios de acolhimento, educação e 
formação (CAEF), criados em 1995, no âmbito da Organização Tutelar de 
Menores de 1978, quando se reestruturou o extinto Instituto de Reinserção 
Social, para nele fundir a velhinha Direcção-Geral dos Serviços Tutelares de 
Menores 44. 

Esquece-se — ou parece querer esquecer-se — que, ao contrário dos 
CAEF (que se destinavam a adolescentes e jovens carecidos de protecção, 

42 «No que diz respeito às raparigas, deparamo-nos com uma situação insustentável, um pouco 
por todo o lado, e que mereceu especial referência do Gabinete do Alto Comissário para os 
Direitos Humanos, durante a semana da dignidade e justiça para detidos, integrada na come-
moração dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos …» — CAFCE (nota 
11) que salienta: «uma pretensa feminização do modelo educativo propõe-lhes alternativas 
de formação profissional femininas (cabeleireiras ou manicures) e impede-as de ter acesso 
a outras áreas de formação disponibilizadas nos Centros, mas só para os rapazes.». O que, 
consequentemente, leva a concluir que não se verificou qualquer evolução neste domínio, 
desde o início da vigência da LTE. — cfr. Duarte-Fonseca, António Carlos, Condutas des-
viantes de raparigas nos anos 90 chegadas ao conhecimento dos tribunais, Coimbra: Coim-
bra Editora, 2000.

43 Itálico do autor.
44 Cfr. Duarte-Fonseca (nota 8)
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parte dos quais delinquentes), os centros educativos se destinam exclusiva-
mente a adolescentes e jovens delinquentes, parte apenas dos quais são 
também adolescentes e jovens carecidos de protecção e promoção dos seus 
direitos.

E que, além disso, ao contrário dos CAEF, os centros educativos podem 
funcionar em regime semiaberto e em regime fechado, pelo que é insusten-
tável justificar o recurso à privação de liberdade apenas para proteger e 
promover os direitos de adolescentes e jovens ou mesmo para desse modo 
apenas satisfazer necessidades de segurança e tranquilidade públicas.

A socialização dos adolescentes e jovens delinquentes não se realiza 
apenas através da prestação de cuidados de saúde, do ensino, da formação 
profissional, do trabalho, de iniciativas de caráter cultural e desportivo, da 
interação com a comunidade e outras que permitam o desenvolvimento da 
personalidade. Precisa — também — destes meios, mas não se basta com 
eles, indispensáveis que são para assegurar o desenvolvimento normal de 
quaisquer adolescentes e jovens e, por isso, meios para assegurar a promo-
ção e a protecção dos seus direitos.

Essa socialização depende, desde logo, reitera-se, da interiorização de 
valores cuja necessidade ficou a descoberto na prática do acto qualificado 
como crime por parte do adolescente ou jovem. É esta necessidade de edu-
car o jovem infractor para o direito que legitima a intervenção do Estado, 
inclusive com recurso à privação de liberdade 45.

A educação para o direito e os meios para a realizar não podem, por 
isso, deixar de constituir uma preocupação central por parte das autoridades 
responsáveis pela administração e gestão dos centros educativos, aos quais 
compete assegurar a execução de medidas e outras decisões de internamento 
dos tribunais de família e menores, em matéria tutelar educativa, bem como 
por parte dos tribunais aplicadores de medidas de internamento em centro 
educativo e por da Comissão encarregada do acompanhamento e fiscalização 
da actividade daqueles centros. 

Neste sentido, importa ter em conta a recomendação do Observatório 
Permanente da Justiça Portuguesa de que «é preciso, em definitivo, adoptar 
programas de intervenção psicossocial e programas educativos e implementá-
-los plenamente nos centros educativos, reconhecendo-os como instrumento 
fundamental da execução da medida de internamento, o que implicará a 
libertação dos jovens de outras actividades para a participação em tais pro-
gramas. A questão da gestão do tempo dos jovens em cumprimento de medida 
de internamento assume especial relevo em dois sentidos distintos: por um 
lado, os jovens continuam sobrecarregados com actividades lectivas, de for-
mação ou lúdicas, não havendo tempo disponível para a intervenção» 46.

45 Cfr. Rodrigues e Duarte-Fonseca (nota 6), artigo 1.º, § 3.
46 Santos et al. (nota 13).
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Não basta, porém, conceber projectos e programas de intervenção, ainda 
que excelentes, sem contar com recursos humanos sólidos que os apliquem 
e concretizem capazmente. E nestes aspectos, parecem perpetuar-se no 
tempo, sem resolução, problemas e lacunas muito antigas, comuns e, por 
isso, transversais relativamente às diversas leis portuguesas que regularam 
o funcionamento da justiça juvenil 47.

«O recrutamento de técnicos é muito difícil e moroso — o último 
processo de recrutamento demorou 3 anos! — e topa com a inultrapas-
sável falta de especialização, para além de breves formações que a 
DGRS ainda vai ministrando. Sociólogos, matemáticos, linguistas, histo-
riadores, animadores culturais, toda a panóplia universitária que procura 
um emprego, podem ser encontrados a prestar serviço num Centro 
Educativo. Uns adaptam-se, outros não. Uns gostam, outros não. E numa 
área tão sensível e de tão grande responsabilidade, deixar ao sabor de 
bons ventos o acompanhamento de jovens tão difíceis é imprudente ou, 
pior, desadequado à prossecução do objectivo do internamento: a edu-
cação para o direito.» 48

«A composição das equipas não tem, ou pelo menos não tem sem-
pre, como critério, a formação de origem dos diferentes técnicos, sendo 
possível constatar situações absolutamente assimétricas, o que dificulta 
ou impede mesmo a definição e execução de determinados programas 
ou abordagens, ficando a intervenção com o jovem muito aquém do 
objectivo a que se deveria propor.» 

«Identificámos três bloqueios principais a uma intervenção eficaz 
nesta matéria: o desequilíbrio na composição das equipas, considerando 
a formação dos profissionais que as compõem; a falta de formação 
direcionada para a prevenção da delinquência; e a limitação das meto-
dologias aplicadas na intervenção social. Este é um ponto central para 
a concretização de um modelo de intervenção qualificada.» 49

Tem assim de concluir-se que, depois de um impulso inicial para aplicar 
a “nova” LTE que parecia promissor de bons auspícios, veio a cair-se, afinal, 
mais uma vez, nas armadilhas dos “velhos” problemas de escassez, preca-
riedade e falta de formação especializada do pessoal técnico educativo nos 
centros educativos.

A privação de liberdade implicada na medida de internamento em centro 
educativo, sem que neste o adolescente ou jovem seja destinatário de uma 
intervenção primariamente destinada a educá-lo para os valores tutelados 
pelas normas penais, é susceptível de configurar violação do artigo 5 § 1, da 

47 Cfr. Duarte-Fonseca (nota 8).
48 CAFCE (nota 11).
49 Santos et al. (nota 13).
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Convenção para a Protecção  dos Direitos do Homem  e das Liberdades 
Fundamentais. Aí se estabelece a lista taxativa dos casos em que, de acordo 
com o procedimento legal, uma pessoa pode ser privada de liberdade. Um 
desses casos excepcionais é o indicado expressamente na alínea d): tratar-se 
da detenção legal de um menor, feita com o propósito de o educar 50 sob 
vigilância ou da sua detenção legal com o fim de o fazer comparecer perante 
a autoridade competente.

Com efeito, segundo a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem (TEDH), as expressões “de acordo com o procedimento legal” e 
“detenção legal”, contidas no artigo 5 § 1 da Convenção dizem essencialmente 
respeito à lei nacional 51. 

Assim, para a medida de internamento em centro educativo ser legal, 
em termos nacionais e da Convenção (que estabelece a obrigação de respeito 
pelas regras materiais e processuais da legislação nacional e exige que qual-
quer privação de liberdade deve estar em consonância com a finalidade do 
artigo 5, para protecção de uma pessoa contra a arbitrariedade 52), a sua 
execução tem de ser concretizada com a colocação do adolescente ou jovem 
numa instituição adequada, dotada de recursos que permitam garantir a 
segurança que o regime determinado na decisão judicial impõe e garantir a 
aplicação dos programas e métodos apropriados a satisfazer as necessidades 
de educação para os valores, tutelados pelas normas penais, que o adoles-
cente evidenciava no momento da aplicação da medida53.

Na sequência de um estudo etnográfico realizado num centro educativo, 
concluiu-se que a educação para o direito, na prática, se resume a pouco 
mais do que o que resulta do do contacto dos adolescentes e jovens com os 
respectivos processos judiciais. «No entanto, mais do que uma aprendizagem 
e transformação pessoal na esfera ética, desse contacto nasce um conheci-
mento acerca do funcionamento do sistema judicial. Se esse conhecimento 
pode, é certo, servir para identificar o interdito, é menos certo que sirva para 
o interiorizar.» 54 

É, todavia, esta uma conclusão generalizável. Tendo o quadro legal por 
referência, o que se tem verificado é um flagrante e incompreensível desin-
vestimento, a nível dos centros educativos, relativamente à educação dos 
adolescentes e jovens internados para a interiorização dos valores fundamen-
tais violados, nomeadamente, pela ausência de projectos e programas espe-
cíficos, validados. 

50 Um conceito que não deve confundir-se rigidamente o de escolarização ou ensino em sala 
de aula de ensino em sala de aula — cfr. TEDH, Case of P. e S. v. Poland, Application no. 
57375/08, 30-10-2012, §75.

51 Cfr. TEDH, Case of Blokhin v. Russia, Application no. 47152/06, 14-09-2013, § 126.
52 Cfr. TEDH, Case of Boumar v. Belgium, Application no. 9106/80, 29-02-1988, § 75.
53 Cfr. TEDH, Case of Boumar v. Belgium (nota 53), §§ 50 e 52.
54 Neves, Tiago, Entre Educativo e Penitenciário. Etnografia de um Centro de Internamento de 

Menores Delinquentes, Lisboa: Afrontamento, 2009.
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Nos centros educativos, a educação para o direito não pode permanecer 
restringida a pouco mais do que a interiorização de normas regulamentares 
de funcionamento interno e ao conhecimento de algumas das regras legais 
respeitantes ao andamento dos processos judiciais 55, iludindo e desviando 
grosseiramente o fundamento legal do recurso a uma medida tão extrema 
como a privação de liberdade. 

Com efeito, sem essa intervenção específica (e especializada), é apenas 
o facto ilícito praticado pelo adolescente ou jovem que fica a constituir o único 
pressuposto da intervenção tutelar, frustrando a decisão judicial da aplicação 
da medida de internamento, uma vez que fica, na prática, desconsiderada a 
necessidade de educação para os valores, concretamente documentada na 
prática desse facto e subsistentes no momento dessa decisão 56, tornando a 
medida muito mais retributiva do que educativa, pervertendo a finalidade 
pretendida para a intervenção tutelar e deixando, assim, entrar pela janela 
aquilo a que a lei quer fechar a porta 57.

Ora, de acordo com um estudo realizado sobre representações sociais, 
os jovens internados em centro educativo percepcionam a medida de inter-
namento como fundamentalmente punitiva, embora valorizem as aprendizagens 
realizadas durante o internamento 58.

Esta representação punitiva quanto à medida de internamento em centro 
educativo pode justificadamente vir a tornar-se ainda mais generalizada e 
intensa devido ao facto de os centros educativos terem passado a depender 
de um organismo — a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
— cuja toponímia, na representação do cidadão comum, remete imediata-
mente, apenas, para a execução de penas e (só para o cidadão mais escla-
recido) para a respectiva finalidade ressocializadora. 

Estar privado de liberdade numa instituição, em cuja entrada a sinalética 
revela estar-se em domínios dos Serviços Prisionais, não favorece — pelo 
contrário, dificulta — que, quem a sofre, interiorize a ideia da finalidade edu-
cativa e não repressora da intervenção judiciária.

A despeito das suas limitações, os escassos e limitados estudos de follow 
up já realizados, com vista a conhecer da “reincidência” dos adolescentes e 
jovens, que cumpriram uma medida de internamento em centro educativo, 
indicam taxas elevadas quando, aos que voltaram a ser sujeitos a outra 
medida de internamento ou a uma condenação penal, se agregam aqueles 
relativamente aos quais existiam indícios da prática posterior de outro ilícito 

55 Cfr. Neves, Tiago, «Educação em centro educativo: Um lugar para a mediação», In Xavier, 
Jorge Barreto (coord.), Arte e Delinquência. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 
107-118. 

56 Cfr. Duarte-Fonseca (nota 8).
57 Cfr. Duarte-Fonseca, António Carlos. «Sobrevivência e erosão do paradigma da protecção 

em sistemas europeus de justiça juvenil», Ousar integrar, n.º 7, 2010, p. 63-78.
58 Cfr. Manso, Ana & Almeida, Ana Tomás de, «Representações sociais de jovens instituciona-

lizados em Centro Educativo — Perspectivas sobre a educação para o direito», Ousar Integrar, 
n.º 2, 2009, p. 31-42. 
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penal (“Reincidência global”): 58,3%, no período 2001-2005, e 43,9%, no 
período 2006-2008 59. Perante estes resultados de uma intervenção institu-
cional sem investimento consistente, especializado, na educação para o direito, 
fica justificadamente a pensar-se em quais seriam os resultados se, no decurso 
dos últimos treze anos, nesta se tivesse fortemene investido, como se impunha.

59 Cfr. Pimentel (nota 32).


