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GABINETE DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA E DO JOVEM

O Gabinete da Família, da Criança e do Jovem (GFCJ), criado por despacho da Procuradora
Geral da República de 8 de novembro de 2017, é uma estrutura da Procuradoria Geral da 
República que tem por objetivo principal contribuir para a melhoria da ação do Ministério 
Público na jurisdição de Família e Menores. Promover a reflexão aprofundada sobre temas que 
o justifiquem, a atuação coordenada dos magistrados do Ministério Público, a nível nacional 
ou local, favorecer a uniformização de procedimentos e facilitar a comunicação interna e 
interinstitucional constituem algumas das atribuições do Gabinete.

No período de tempo a que reporta o presente relatório, o GFCJ estabeleceu como objetivo 
prioritário a realização de reuniões de trabalho sobre questões que, pela complexidade e/ou 
atualidade inerentes, devessem motivar uma reflexão conjunta dos magistrados do Ministério 
Público, nelas fazendo participar todos aqueles com intervenção na área de família e crianças.

No contexto referido, replicando o modelo há vários anos adotado na Procuradoria-Geral 
Distrital do Porto, o GFCJ levou a cabo nas demais ProcuradoriasGerais Distritais (Coimbra, 
Évora e Lisboa) e em articulação com elas, reuniões de trabalho, denominadas Encontros de 
Família e Crianças, que decorreram nas respetivas áreas, tendo igualmente articulado com a 
PGD do Porto relativamente à organização da reunião tradicionalmente organizada na área 
desta última.

Assim, foram levadas a cabo 4 reuniões de trabalho, presididas pela Procuradora-Geral da 
República e nas quais partiparam igualmente  os Procuradores-Gerais Distritais e os Magistrados 
do Ministério Público Coordenadores das Procuradorias da República das 23 comarcas.

O GFCJ participou, ainda, em ações e reuniões, internas e externas, seminários e conferências, 
assegurando a respetiva divulgação pelos magistrados do Ministério Público, além de, 
regularmente, ter procedido à sistematização e divulgação da jurisprudência mais relevante, 
assim como de legislação, de documentação resultante de encontros de trabalho com outras 
entidades, para além de relatórios e estudos relacionados com a atividade do Ministério Público 
na área de família e crianças.

No Portal do Ministério Público foi disponibilizada informação sobre o GFCJ e tornou -se 
acessível ao público o endereço eletrónico gfcj@pgr.pt, o qual tem vindo a funcionar como fator 
de comunicação e aproximação com os cidadãos e instituições.
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O GFCJ, através da sua Coordenadora, assegurou, ao longo de 2018, a representação da 
Procuradoria -Geral da República nas reuniões da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos 
e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ), nas modalidades alargada e restrita.

Em concretização de um plano conjunto do GFCJ e da CNPDPCJ, que visa melhorar a articulação 
entre o Ministério Público e as comissões de proteção de crianças e jovens e constituir -se como 
espaço alargado de reflexão sobre temas de interesse funcional comum, realizou -se uma sessão 
de trabalho que reuniu os magistrados do Ministério Público da área da comarca de Faro com 
competência em matéria de família e crianças e representantes das 16 comissões de proteção 
de crianças e jovens instaladas naquela região. A reunião de trabalho contou, também, com a 
participação do magistrado do Ministério Público Coordenador da Procuradoria da República 
da Comarca de Faro e com uma representante da Procuradoria Geral Distrital de Évora.

Em setembro de 2018, o GFCJ manteve uma reunião de trabalho com uma delegação da 
Fiscalia General da República de Cuba, composta pelo Vicefiscal General e duas Fiscais Chefe. 
A sessão, compreendida no âmbito de execução do Programa de Cooperação celebrado entre 
a Procuradoria -Geral da República portuguesa e a Fiscalia General da República de Cuba, teve 
por objetivo facultar informação sobre a atividade e funcionamento do Gabinete, assim como 
permitir a troca de experiências no respeitante à intervenção do Ministério Público na área da 
jurisdição de Família e Menores.
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