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Projecto-Lei n.º 38/XV/1.ª

                                          (Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento: 

                                                                    Anexo I

Mapa das alterações e transferências orçamentais

(a que se refere o artigo 7.º)

Diversas alterações e transferências

Reforço dos meios técnicos e humanos para as Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens

31 – A   Transferência de 2,5 milhões de euros, de verbas inscritas no orçamento do 

Ministério do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social para a Comissão Nacional 

de Proteção das Crianças e Jovens, para reforço de equipamentos e matérias e reforço 

das equipas com à contratação de Psicólogos, Juristas e Assistentes Sociais ao abrigo do 

artigo 20.º A da Lei n.º147/99, de 11 de setembro, na atual redação

Nota Justificativa:

O relatório Anual de Avaliação da Atividade da CPCJ relativo ao ano de 2021, indica que 

o número de comunicações aumentou em mais 3461 num total de 43070 em relação ao 

ano anterior. O mesmo relatório aponta como uma das maiores carências a falta de 

técnicos especializados, nomeadamente Psicólogos, Juristas e Assistentes Sociais.

No sentido de proporcionar respostas mais céleres por parte das CPCJ e assim diminuir 

os riscos de maus-tratos e proporcionar uma verdadeira proteção às crianças e jovens 

em risco, o Estado deve dotar de meios adequados as CPCJ, no sentido de melhor 

operacionalização das respostas.
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A Comissão Nacional com o reforço orçamental proposto e ao abrigo do Artigo 20.º A 

da Lei 147/99, de 11 de setembro deve colmatar as necessidades existentes nas 

respetivas CPCJ nomeadamente as mais carenciadas em meios humanos e 

sobrecarregadas com casos sinalizados.

Palácio de São Bento, 11 de Novembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa
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