
 

 

 

 

1. Entenderam como pertinente a publicação de um livro sobre a 

temática da Lei Tutelar Educativa. Quais os fundamentos? 

Achámos pertinente a publicação sobre duas temáticas, a Lei de Promoção e 

Protecção e a Lei Tutelar Educativa, por várias ordens de razões. 

Em primeiro lugar, na sequência de cursos leccionados no Conselho Distrital 

de Lisboa da Ordem dos Advogados e num Curso Pós-Graduado na 

Universidade Lusófona, ambos sobre Delinquência e Justiça de Menores, nos 

quais sentimos a falta de um Manual sintético, mas completo e abrangente, 

simples e prático, mas actualizado e rigoroso, sobre as matérias em causa, que 

pudesse, também, ser utilizado por não-juristas. 

Em segundo lugar, por termos acompanhado, enquanto advogados, membros 

e colaboradores, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, 

vários processos de promoção e protecção, tutelares educativos e, até, alguns 

processos-crime praticados por agentes com idades entre os 16 e os 21. 

Também no âmbito da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados tivemos ainda oportunidade de realizar visitas aos Centros 

Educativos e a Lares de Infância e Juventude, que nos proporcionaram um 

contacto com a realidade destas instituições (disponíveis nos anuários da 

Comissão e, também, nas actas e relatórios constantes das páginas do site da 

Ordem dos Advogados – www.oa.pt)). 

Acresce que o autor foi também nomeado pelo Ministério da Justiça para a 

primeira Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos onde exerceu a sua 

actividade de acompanhamento. 

Finalmente, importava reflectirmos sobre os 10 anos decorridos sobre a 

entrada em vigor de dois diplomas que vieram alterar a forma como o sistema 

de justiça de menores estava organizado, separando de forma e clara e 



 

 

 

 

definitiva o sistema aplicável aos menores vítimas e aos menores que praticam 

factos qualificados como crime. 

 

2. Na elaboração do vosso Livro, procederam à recolha de alguns 

dados estatísticos? Quais as instituições consultadas?  

Não recolhemos dados estatísticos e não nos focamos sobre estatísticas ou 

números mas antes sobre o quadro legal e sobre o trabalho desenvolvido pelas 

entidades com competência em matéria de infância e juventude que executam 

ou estão directamente relacionadas com a execução das medidas decretadas 

nos processos, nomeadamente Tribunais, Ministério Público, Advogados, 

DGRS, IPSS, Santa Casa da Misericórdia, Instituto da Segurança Social, etc. 

 

3. Em concreto, quais os fundamentos que presidiram à elaboração e 

publicação da Lei Tutelar Educativa? 

O processo de Reforma do Direito de Menores, levada a cabo pela Comissão 

de Reforma entre 1996 e 1999, culminou com a aprovação publicação de 2 

leis, a Lei 147/99 de 1 de Setembro e a Lei 169/99 de 14 de Setembro (LTE). 

Esta última teve como principal objectivo colmatar lacunas e/ou omissões que 

persistiam no que respeita ao exercício do princípio do contraditório, da 

audição e participação dos pais no decurso do processo, no facto de o menor 

não ser assistido por advogado, garantir  

Mas, principalmente, a publicação da Lei Tutelar Educativa teve como 

fundamento e principal preocupação diferenciar o tratamento de situações de 

menores cujos actos consubstanciaram ilícitos penais e de menores “vítimas”, 

adoptando um modelo de justiça com especial incidência na defesa da 

sociedade e responsabilização dos menores mas sempre o cumprimento 

rigoroso dos seus direitos e garantias de defesa fundamentais. 



 

 

 

 

4. É possível conhecer dados estatísticos sobre a aplicação da Lei 

Tutelar Educativa? 

Será possível obter dados estatísticos sobre o tipo de medidas educativas mais 

frequentemente aplicadas, o número de educandos que cumpriram medidas 

em Centro Educativo, em regime aberto, semi-aberto ou fechado, a quem foi 

aplicada medida e outras informações junto do Ministério da Justiça, da DGRS 

ou, até, da consulta do relatório final da Comissão de Fiscalização dos Centros 

Educativos (criada e constituída por membros nomeados, designadamente pela 

Assembleia da República, pelo Ministério da Justiça e pela Sociedade Civil). 

 

5. Qual considera ser o mais importante objectivo na aplicação das 

medidas tutelares educativas? 

Será certamente a educação do menor para o Direito, para que o seu 

desenvolvimento ocorra de forma socialmente integrada e responsável, com 

respeito e cumprimento de regras e valores essenciais ao convívio em 

sociedade.   

 

6. Na sua opinião, esse objectivo tem sido exequível? 

Na nossa opinião o trabalho desenvolvido nos Centros Educativos é de 

apreciável qualidade técnica e humana e os resultados são visíveis decorridos 

alguns meses sobre o início da medida. No entanto, parece-me que na maior 

parte das vezes o objectivo não é exequível, não porque a medida seja 

indevidamente executada, mas porque o comportamento das famílias dos 

educandos não é “trabalhado” em simultâneo, provocando uma falta de 

identificação e distanciamento entre as regras apreendidas no Centro 

Educativo e a realidade a que regressam (à sua família nuclear) quando finda a 



 

 

 

 

medida.  Não há, em regra, qualquer adequado e empenhado apoio pós 

medidas nem qualquer tipo sistemático e organizado de follow-up. 

 

7. Considerando a sua experiência profissional, acha que as medidas 

tutelares educativas previstas na lei estão a ser aplicadas de forma 

justa tendo como referência “o caso concreto”? 

Temos ideia que, em geral, sim, a aplicação das medidas tutelares educativas 

tem vindo a respeitar a aplicação do princípio da equidade, procurando sempre 

obter a melhor solução para o caso concreto, identificando a personalidade e 

as necessidades do menor ou jovem, o seu contexto familiar, escolar e social, 

competências e capacidades. Existe porém um problema complexo e difícil de 

resolver que é o dos critérios de intervenção, pois que, na nossa experiência, 

detectámos 

 

8. As instituições envolvidas no acompanhamento dos menores, 

enquanto auxiliares do Tribunal, são suficientes? 

O problema não se reduz ao número de instituições que estão envolvidas 

(essas, enfim, parecem-nos suficientes e adequadas, com um ou outro 

problema de inserção geográfica) mas, sim, e sobretudo, ao número (e, por 

vezes, à preparação, qualidade e empenhamento) de técnicos que trabalham 

nestas instituições, manifestamente insuficientes face às necessidades. 

 

9. No actual quadro legislativo estão previstas nove medidas tutelares 

educativas. Na sua opinião, estas medidas são suficientes, deveriam 

ser reavaliadas/modificadas ou, ao invés, manterem-se inalteradas? 

Na nossa opinião as medidas de imposição de regras de conduta e de 

imposição de obrigações deveriam ser unificadas ou melhor articuladas pelo 



 

 

 

 

facto de, na maior parte dos casos, apresentarem finalidades muito 

semelhantes e de se complementarem. 

Nos moldes actuais, a medida de acompanhamento educativo parece-me ter 

pouca eficácia e ser difícil de executar, com eficácia, pelos técnicos da DGRS, 

tendo em conta a distância física entre estes e a Escola frequentada pelo 

menor ou jovem e o modelo de intervenção. 

 

10. A medida tutelar educativa mais gravosa é a de internamento em 

centro educativo. Considera que a aplicação desta medida é benéfica 

ou, no geral, não cumpre os seus objectivos primordiais? 

Do que tenho observado, em diferentes Centros Educativos, penso que o 

resultado, sucesso ou insucesso das medidas, está intimamente relacionado 

com as equipas, com as actividades e com os modelos adoptados em cada 

instituição (e, sobretudo, não apenas com a maior ou menor qualidade dos 

técnicos que as integram mas com as chefias que se escolhem).  

Podemos afirmar que perante (aparentemente) a mesma medida, há situações 

em que a mesma é benéfica porque os técnicos do Centro Educativo e das 

instituições que com este colaboram conseguiram aproximar-se do menor de 

forma a potenciar a predisposição destes para a mudança de comportamento e 

postura, verificando-se resultados efectivamente positivos em muitos casos. 

Voltamos a repetir, parece-me que o problema será o “regresso a casa” quando 

a medida termina e o confronto dos familiares com as evoluções de 

comportamentos que não identificam, a que não reagem ou não respeitam, na 

maioria dos casos.  

 

11. Numa perspectiva de direito comparado, qual tem sido a realidade 

nos restantes países europeus? 



 

 

 

 

A realidade legislativa, na generalidade dos países europeus, não é muito 

diferente da nossa, existindo algumas diferenças na terminologia e nas idades 

previstas para a aplicação de um regime tutelar educativo (sendo que em 

alguns países um menor com 14 anos que pratique facto qualificado como 

crime já será sujeito a processo-crime e outros onde até aos 18 anos é 

aplicável a Lei Tutelar Educativa), bem como o tipo de ilícito que está na base 

de aplicação das medidas tutelares aplicáveis.  

O nosso sistema é adequado e tem potencialidades por e para explorar 

devidamente. O problema não é da lei, é de práticas. 

 

12. Em síntese, poderá conceder-nos a sua visão pessoal sobre a Lei 

Tutelar Educativa? 

É difícil ter uma visão pessoal sobre a Lei Tutelar Educativa, sendo a nossa 

perspectiva e o contacto com aplicação desta Lei sempre de carácter 

profissional, enquanto advogados. Posso, no entanto, afirmar que atribuo à 

aprovação e publicação desta Lei a maior relevância porquanto considero que 

não podemos tratar de forma igual o que é desigual, sendo manifesta a 

necessidade que existia em separar física, moral, institucional e legalmente as 

crianças delinquentes e vítimas, enfatizando a responsabilização das primeiras 

e a protecção das últimas. 

 

Carlos Pinto de Abreu 
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