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GABINETE DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA E DO JOVEM

1.1. COMPETÊNCIAS

O Gabinete da Família, da Criança e do Jovem (GFCJ), estrutura da Procuradoria-Geral da 
República criada em 2017, tem como objetivo genérico contribuir para a melhoria da eficácia 
da ação do Ministério Público no domínio da jurisdição de família e crianças, através da 
reflexão alargada sobre temáticas de assinalável atualidade ou complexidade, da atuação 
coordenada dos magistrados do Ministério Público e da facilitação da comunicação interna e 
interinstitucional.

1.2. ATIVIDADE

A realização de reuniões com magistrados do Ministério Público sobre temas cuja relevância 
devesse convocar a partilha de entendimentos e práticas manteve-se como objetivo prioritário 
ao longo do ano 2019.

Na referida linha orientadora, sobressaiu a necessidade de dinamização do exercício das 
funções e atividade do Ministério Público no âmbito das Comissões de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ), pelo que, numa organização conjunta com a Comissão Nacional de Promoção 
dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ), o GFCJ realizou 10 reuniões, em 9 
comarcas (Aveiro, Beja, Leiria, Lisboa, Lisboa Norte, Lisboa Oeste, Portalegre, Setúbal e Viana 
do Castelo), as quais abrangeram um total de 101 CPCJ.

Participaram nas reuniões magistrados do Ministério Público com competência na área de 
família e crianças, designadamente ao nível da interlocução, magistrados com competência na 
área da investigação do fenómeno criminal da violência doméstica, representantes das CPCJ, 
elementos das Equipas Técnicas Regionais da CNPDPCJ, os magistrados do Ministério Público 
Coordenadores das Procuradorias da República envolvidas e representantes das respetivas 
Procuradorias-Gerais Regionais.

Com o propósito de melhorar a capacidade do Ministério Público para lidar com os fenómenos 
ocorridos com utilização das redes de comunicações nas vertentes criminal, protetiva e tutelar 
educativa, o GFCJ e o Gabinete Cibercrime delinearam o plano de ação Crianças e Crimes na 
Internet (2019-2020), apresentado publicamente, no dia da Internet Segura, num colóquio 
presidido pela Conselheira Procuradora-Geral da República.

http://gfcj.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/plano_acao_criancas_crimes_internet.pdf
http://gfcj.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/plano_acao_criancas_crimes_internet.pdf
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Organizado pelos dois Gabinetes no âmbito do mencionado plano de ação, e em colaboração 
com a Procuradoria-Geral Regional de Évora, teve lugar um workshop – Enfrentar o Desafio da 
Geração Online – no qual participaram magistrados do Ministério Público da área de família e 
crianças e da área penal.

Ao longo de 2019, o GFCJ desenvolveu ainda a seguinte atividade:

■ apoiou, privilegiando meios informais (telefone e email), magistrados do Ministério 
Público com competência na área de família e crianças, fornecendo, a pedido dos 
mesmos, elementos de natureza jurisprudencial e doutrinal, disponibilizando informação 
relacionada com o recurso a instrumentos internacionais de natureza convencional, e 
dando a conhecer práticas, de âmbito local, que se revelaram eficazes;

■ assegurou a representação da Procuradoria-Geral da República nas reuniões da CNPDPCJ, 
nas modalidades alargada e restrita;

■ participou em grupos de trabalho, de natureza interinstitucional, no domínio da 
intervenção com jovens inseridos no sistema de promoção e proteção e que apresentam 
comportamentos aditivos ou dependências, da definição de procedimento de atuação 
com vista à prevenção, deteção e proteção das crianças vítimas de tráfico de pessoas, da 
prevenção da mutilação genital feminina e da intervenção integrada junto de crianças e 
jovens vítimas de violência doméstica;

■ prestou contributo na resposta a questionários de instituições internacionais, destacando- 
-se os relacionados com a observância das recomendações do Comité de Lanzarote 
sobre crianças migrantes e com a defesa dos 5.º e 6.º Relatórios da Implementação da 
Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC); 

■ apresentou comunicações, em eventos organizados por outras entidades, sobre os 
seguintes temas: crianças e jovens em perigo; acolhimento residencial; saúde mental 
de crianças e jovens no âmbito da promoção e proteção; crianças ciganas e o direito à 
educação; CDC e cidadania; CDC e direito à participação; alienação parental; espaço das 
crianças e dos jovens na Justiça e no espaço público; violência doméstica; jovens com 
comportamentos aditivos;

■ participou na 73.ª reunião de Pontos de Contacto da Rede Judiciária Europeia em 
Matéria Civil, a convite do ponto de contacto nacional, sobre cobrança de alimentos no 
estrangeiro;

■ acompanhou cerca de 81 dossiers internos, parte deles com origem em exposições de 
cidadãos que lhe foram dirigidas através do endereço eletrónico gfcj@pgr.pt, às quais 
deu resposta e, sendo o caso, sequência  junto das competentes est ruturas do Ministério 
Público e/ou de entidades externas.

Criado em 2019, o sítio do GFCJ na Internet dispõe de um espaço (perguntas frequentes) 
especialmente destinado aos cidadãos, que visa esclarecer dúvidas respeitantes a 
responsabilidades parentais, estabelecimento da paternidade/maternidade, crianças e jovens 
em perigo e intervenção tutelar educativa.

EM DEFESA DA
LEGALIDADE
DEMOCRÁTICA

http://pgd-evora.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/workshop_enfrentar_o_desafio_geracao_online_14-11-2019.pdf
http://pgd-evora.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/workshop_enfrentar_o_desafio_geracao_online_14-11-2019.pdf
http://gfcj.ministeriopublico.pt/
http://www.ministeriopublico.pt/perguntas-frequentes/area-de-familia-e-menores
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