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Expeça - se
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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A. No decorrer de recente audição da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção

das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), ocorrida na Subcomissão para a Igualdade e Não

Discriminação, a sua Presidente, Dra. Rosário Farmhouse confirmou a denúncia do Protocolo de

Cooperação estabelecido com a Câmara Municipal do Porto para a colocação de cinco técnicos

de apoio ao abrigo do artigo 20.º A da lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP),

anexa à Lei 147/99, de 1 de setembro.

Na sequência desta decisão unilateral tomada no final de outubro de 2022, a Comissão Nacional

confirmou assim que as três Comissões de Proteção de Crianças e Jovens da Cidade do Porto

podem vir a perder, a curtíssimo prazo, 5 (cinco) técnicos responsáveis pela gestão de

processos de promoção e proteção de crianças e jovens.

Na mesma altura, e a instâncias do Grupo Parlamentar do PCP, a CNPDPCJ informou ainda

que a denúncia do Protocolo de Cooperação com o Município do Porto não fora caso isolado no

País, tendo ocorrido outras deliberações semelhantes noutros locais e noutras CPCJ, com a

consequente eliminação e/ou diminuição de mais técnicos de apoio financiados pela CNPDPCJ

ao abrigo do artigo 20.º A da LPCJP. Contudo, na citada audição, a Comissão Nacional não terá

referido de forma extensiva todas estas situações que agora importaria conhecer de forma

completa.

B. Entretanto, e segundo julgamos saber, o Protocolo de Cooperação com o Porto, inicialmente

estabelecido em 2016 e sempre prorrogado até ao final de 2022, foi denunciado sem que, antes,

essa decisão tivesse sido objeto de discussão prévia com as partes interessadas – nem com as

CPCJ, nem, aparentemente, com a própria Câmara do Porto. Nessa comunicação de denúncia

faz-se, alegadamente, alusão genérica ao facto das comissões se situarem em escalão que não

prevê a atribuição de técnico e afirma-se – sem qualquer tipo de fundamentação - que não

existirão naquelas comissões necessidades por falta de meios humanos. Supõe-se que esta

conclusão terá sido suportada na base de que as três comissões teriam cinco técnicos

comissários a tempo inteiro (como descrito mais à frente, na parte C) – o que parece ser falso –

e sustentada numa distribuição processual pelos diferentes técnicos (igualmente descrita à

frente, na parte C), considerada discriminatória e alvo de discordância de muitas CPCJ.

Tanto quanto julgamos saber, a Comissão Nacional (CNPDPCJ) nunca terá clarificado junto das



três comissões de proteção do Porto como tinham sido, caso a caso, aplicados os critérios e as

considerações relativas às necessidades das comissões. Ora, este procedimento, num contexto

em que estão envolvidos diversos protagonistas/parceiros, não parece ser, a confirmar-se, nem

muito adequado nem minimamente ético. E mais: ao que se julga, a Comissão Nacional terá

sido instada, logo após a comunicação da denúncia do Protocolo, a elucidar os intervenientes

sobre as razões concretas de tal decisão, o que, ao que parece, nunca terá sido feito, facto que,

confirmando-se, pode indiciar uma posição inexplicavelmente fechada.

C. Finalmente, há questões muito relevantes que subsistem na pendência da audição realizada

em 17 de janeiro p.p. com a Presidente da CNPDPCJ, e que resultam de diversas alusões feitas

a um Documento da Comissão Nacional com a “Definição e implementação dos tempos de

afetação dos comissários da modalidade restrita”, proposta que terá sido apresentada às CPCJ

com um período de implementação no triénio 2020-2022, passível de avaliação no final de cada

ano.

Como elementos centrais da proposta constante deste documento, e segundo o que se julga

saber, destacam-se:

1.º Os técnicos da CPCJ que integram a Comissão Restrita (comissários) – 1 representante da

Segurança Social, 1 representante da Educação, 1 representante do Município, 1 representante

da Saúde e 1 representante de ISSP ou de ONG, conforme os art.ºs. 17.º e 20.º da LPCJP, são

(devem ser) indicados com tempo completo de afetação, (35 horas semanais), nos casos das

CPCJ de maior volume processual.

Para estes técnicos, a Comissão Nacional fixa um volume processual individual de 40

Processos de Promoção e Proteção (40 PPP).

Só que a generalidade das CPCJ de maior volume processual do País – designadamente as 44

que pertencem ao escalão 6, ou superior, do Documento atrás referido – não parece ter

representantes a tempo inteiro da Saúde, nem de IPSS/ONG. Na esmagadora maioria dessas

44 CPCJ, só muito raramente existirá aquela afetação profissional da parte de representantes

de IPSS/ONG, e, na maioria dos casos dessas comissões, o representante da saúde estará na

mesma situação ou, quando muito, em afetação apenas a tempo parcial.

2.º Face à necessidade de fazer face ao volume processual das comissões, que regista uma

evolução crescente e justificou a audição da Presidente da CNPDPCJ, a LPCJP prevê no n.º 6

do art.º 20.º que algumas daquelas entidades parceiras institucionais (Segurança Social,

Município, Educação) indiquem, para além dos respetivos representantes, técnicos de reforço

ou de apoio, com afetação profissional normalmente correspondente a tempo completo. É o que

sucederá na maioria das CPCJ com maior volume processual. No entanto, a LPCJP não prevê a

indicação de técnicos de apoio pela área da saúde, embora preveja a indicação de técnicos de

apoio por parte das Forças de Segurança, o que, por razões conhecidas, também não sucede

na esmagadora maioria destas CPCJ.

A qualificação profissional destes técnicos, indicados ao abrigo do n.º 6 do artigo 20.º da LPCJP,

é em tudo idêntica – até pode em tese ser superior - à dos técnicos representantes das

entidades constantes do ponto anterior. As funções desempenhadas, seja na componente

protetiva seja na componente preventiva, e as responsabilidades de gestão processual destes

técnicos são no essencial as mesmas dos primeiros, participam igualmente nas reuniões da

comissão restrita com a única exceção de não votarem deliberações.

Apesar disto, e sem qualquer fundamentação transcrita no Documento, a Comissão Nacional

fixa para estes técnicos um volume processual individual de 60 Processos de Promoção e

Proteção (60 PPP)!

3.º Quando sucede que o volume processual das CPCJ atinge ainda maiores valores face ao

número de técnicos com efetiva afetação profissional à gestão processual das CPCJ, (referidos

nos dois pontos anteriores), a LPCJP prevê, no seu artigo 20.º A, o recurso à colocação de

técnicos de reforço cujo financiamento cabe à CNPDPCJ mas que normalmente são indicados



pelos municípios ou outras entidades com as quais a CNPDPCJ estabelece protocolos de

cooperação.

Também neste caso, a qualificação profissional destes técnicos pode ser (é) em tudo idêntica à

dos técnicos referidos nos dois pontos anteriores, desempenhando as mesmas funções e

assumindo igualmente as mesmas responsabilidades de gestão processual, com a única

exceção de também não votarem deliberações.

No entanto, e de novo sem fundamentação transcrita no Documento, a Comissão Nacional fixa

para estes técnicos um volume processual individual de 80 Processos de Promoção e Proteção

(80 PPP)!

Neste contexto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo

Parlamentar do PCP solicita ao Governo, por intermédio do Ministério do Trabalho,

Solidariedade e Segurança Social, que responda às seguintes perguntas:

A.

1. Quantos Protocolos de Cooperação com entidades externas, destinados à colocação de

técnicos de apoio/reforço em CPCJ, ao abrigo do artigo 20º A da LPCJP, tem a Comissão

Nacional em vigor no corrente ano de 2023? Com que entidades no concreto? Em benefício de

quais Comissões de Proteção de Crianças e Jovens?

2. Além do Protocolo de Cooperação que mantinha com a Câmara Municipal do Porto, quantos

outros protocolos de cooperação desta natureza é que a Comissão Nacional denunciou em

2022? Quais foram as entidades objeto dessas denúncias? Quantos técnicos colocados ao

abrigo do artigo 20º A da LPCJP deixaram, em 2022, de trabalhar em CPCJs? E em que

comissões de proteção de crianças e jovens sucederam em concreto estes cortes?

B

1. Foi feita alguma informação prévia à Câmara Municipal do Porto antes de ter sido

comunicada a denúncia do Protocolo de Cooperação com essa Autarquia? E foi ou não feita

qualquer iniciativa do mesmo género junto de qualquer das três Comissões de Proteção da

cidade do Porto? E, neste caso, foi em concreto comunicada a cada uma dessas comissões de

proteção, como tinham sido aplicados, caso a caso, os critérios de afetação? Foi explicada, a

cada uma daquelas três comissões, como é que a CNPDPCJ chegara à conclusão de que

naquelas comissões não existiam necessidades de meios humanos, mesmo sabendo que iriam

ter menos cinco técnicos em 2023?

C

1. Que sustentação técnica ou operacional levou a CNPDPJ a fixar em 40 PPP o limite

processual máximo para os técnicos representantes, membros de comissões de proteção?

2. Admitindo esse limite máximo, com que base teórica, técnica e operacional se justifica que

para os técnicos de reforço indicados ao abrigo do n.º 6 do artigo 20º da LPCJP, todos com

idêntica qualificação e formação, e com funções e responsabilidades em tudo semelhantes às

dos técnicos referidos na pergunta anterior, seja fixado em 60 PPP o limite processual máximo?

Como se justifica a indicação de mais 20 PPP, ou seja, mais 50% no limite processual máximo ?

Quais os fundamentos?

3. E com que base teórica, técnica e operacional se justifica que para os técnicos de reforço

indicados ao abrigo do artigo 20º A da LPCJP, também com idêntica qualificação, formação,

funções e responsabilidades às dos técnicos referidos na primeira pergunta, esse limite máximo

seja fixado em 80 PPP? Como se justifica a indicação de mais 40PPP, ou seja, o dobro do limite

máximo atribuído aos técnicos representantes? Que fundamentação usou a CNPDPCJ para

fixar este limite de 80 PPP para estes técnicos?

4. Porque é que nunca, no Documento da CNPDPCJ com a proposta de “Definição e

implementação dos tempos de afetação dos comissários da modalidade restrita”, se justifica, a



nenhum título, a fixação destes limites diferenciados e aparentemente discriminatórios?

5. Se fossem adotados limites processuais máximos equilibrados e não discriminatórios – por

exemplo, 40 PPP para todos os técnicos com idênticas qualificações e responsabilidades –

como é o caso nas CPCJ – quantos mais técnicos ao abrigo do artigo 20.º A é que a CNPDPCJ

teria que garantir ao conjunto das CPCJ de maior volume processual no País?

6. Será, então, que a razão pela qual a CNPDPCJ apresenta e propõe limites máximos

processuais tão diferenciados, não justificados e mesmo discriminatórios, visa somente a

desresponsabilização da CNPDPCJ das atribuições que a LPCJP lhe confere para assegurar

meios humanos adequados, em quantidade e em estabilidade, para que as CPCJ possam

desenvolver a sua atividade com eficiência e qualidade, designadamente aquelas 44 CPCJ

referenciadas como de maior volume processual?

7. Concretamente: será, ou não legítimo inferir-se que com esta proposta de atribuição

discriminatória de limites máximos processuais, a CNPDPJ pretende unicamente dar prioridade

a critérios economicistas de não utilização dos seus recursos orçamentais?

Palácio de São Bento, 25 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

ALMA RIVERA(PCP)

ALFREDO MAIA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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