
Questões Práticas 

O que é uma CPCJ? 

É uma instituição oficial não judiciária com autonomia funcional que visa promover os direitos da criança e do 
jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 
desenvolvimento integral.  

Funciona em duas modalidades:  

a) a restrita - compete intervir nas situações em que uma criança ou jovem está em perigo; 

b) a alargada - compete desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo 
para a criança e jovem; 

constituindo uma única comissão, nunca duas.  

 

Quando surgiu a CPCJ – Silves? 

Foi criada pela Portaria n.º1390/2001, de 10 de dezembro  

 

Qual é a composição da CPCJ – Silves? 

- Município de Silves – 1 membro  

- Segurança Social – 1 membro  

- Ministério Educação – 1 membro  



- Ministério Saúde – 1 membro  

- IPSS – 1 membro  

- IEFP – 1 membro 

- Associação de Pais – 1 membro 

- Associações Desportivas, culturais ou recreativas – 1 membro 

- Associações de jovens – 1 membro 

- Forças de Segurança – 1 membro 

- Cidadãos designados pela Assembleia Municipal – 4 membros 

- Técnicos Cooptados 

 

Quem representa a CPCJ? 

A CPCJ tem um presidente, eleito em sede de modalidade alargada. Qualquer membro pode ser eleito. Depois de 
escolhido o Presidente este designa o secretário, que substituirá o presidente nas suas ausências e impedimentos.  

De referir que esta é uma forma de hierarquia horizontal, sendo a sua estrutura de governação uma forma de 
Governação Integrada.  

 

Mas quais são as Competências CPCJ (modalidade alargada)?  

Ver art.º 18.º n.º 2.º da Lei n 147/99, de 1 de Setembro com as posteriores alterações 



 

E da Modalidade restrita? 

Ver art.º 21.º n.º 2.º da Lei n 147/99, de 1 de Setembro com as posteriores alterações 

 

 

Quem faz parte da Comissão Restrita?  

São, por inerência, membros da comissão restrita o presidente da comissão de proteção e os representantes do 
município, da segurança social, da educação e da saúde quando não exerçam a presidência. 

Os restantes membros são designados pela comissão alargada, devendo a designação de, pelo menos, um deles 
ser feita de entre os representantes de instituições particulares de solidariedade social ou de organizações não 
governamentais. 

A composição da comissão restrita será sempre em número impar nunca inferior a 5 (cinco).  

 

Qual a duração do meu mandato? 

- 3 anos, renovável por duas vezes.  

 

Qual a minha importância na CPCJ? 

Os membros da comissão de proteção representam e obrigam os serviços e as entidades que os designam, 
sendo responsáveis pelo cumprimento dos objetivos contidos no plano anual de ação do serviço respetivo para a 



proteção da criança, designadamente no que respeita às responsabilidades destes serviços no âmbito das 
comissões de proteção de crianças e jovens. 

 

O que esperam de mim?  

Muito simplesmente a posição da entidade que representa (ou a sua própria, caso seja cooptado) sobre a defesa 
das crianças e jovens no concelho de Silves, bem como a facilitação de contactos entre as famílias e essas 
mesmas entidades por forma a garantir uma resposta adequada e célere à necessidade imediata daquela 
criança/jovem e seus envolventes, maxime a sua família.   

 

Como gerir a minha presença na CPCJ e o meu trabalho? 

O exercício das funções dos membros da comissão de proteção, no âmbito da competência desta, têm caráter 
prioritário relativamente às que exercem nos respetivos serviços e constituem serviço público obrigatório sendo 
consideradas, para todos os efeitos, como prestadas na profissão, atividade ou cargo do respetivo titular. 

 

Posso ter formação? 

A formação inicial e contínua dos membros das comissões constitui um dever e um direito, cabendo à entidade 
representada ou à Comissão Nacional (no caso dos comissários representantes das associações de pais, 
Desportivas, culturais ou recreativas, de jovens; os cidadãos designados pela Assembleia Municipal e os cooptados) 
proporcionar os meios indispensáveis à frequência dessas ações. 

 

Se me acontecer alguma coisa? 



- Quando demandados por atos praticados no exercício das suas funções, os membros da comissão de proteção 
gozam de isenção de custas, cabendo à entidade representada ou à Comissão Nacional, no caso dos comissários 
representantes das associações de pais, desportivas, culturais ou recreativas, de jovens; os cidadãos designados 
pela Assembleia Municipal e os cooptados, assegurar os custos inerentes ao respetivo patrocínio judiciário. 

- os membro representantes das associações de pais, desportivas, culturais ou recreativas, de jovens; os cidadãos 
designados pela Assembleia Municipal e os cooptados tem direito a um seguro que cobre os riscos referente à sua 
participação na CPCJ. Todos os outros membros, na medida que representam uma entidade, encontram-se 
abrangidos pelo seguro de trabalho.  

 

Tenho alguma obrigatoriedade de tempo na CPCJ?  

- o exercício de funções na comissão alargada pressupõe a afetação dos comissários ao trabalho efetivo na 
comissão, por tempo não inferior a oito horas mensais, a integrar o período normal de trabalho. 

- na modalidade restrita o tempo de afectação será o disponibilizado pela entidade que representa, sendo que a 
presença na reunião semanal será o mínimo exigido.  

 

São quantas as reuniões?  

- Na modalidade alargada 12 anuais, ou seja, uma por mês (sempre numa quinta-feira, pelas 16h), sendo feita 
uma planificação anual.  

- na modalidade restrita semanais (todas as quintas-feiras). 

De todas as reuniões são lavradas atas. 

 



Tenho de apresentar alguns documentos a alguém?  

- Terá de ser efectuado um registo na plataforma informática e anualmente terá de ser apresentado certificado do 
registo criminal ao organismo que representa.  

 

Como comprovo a minha qualidade de membro perante terceiros?  

- Os membros da comissão de proteção têm direito à atribuição e ao uso de cartão de identificação 

 

E se quiser contactar alguém?  

CPCJ – Silves  

Em horário de expediente:  

Rua Cruz de Portugal (ao lado do Edifício das Águas do Algarve)  

Telf. 282 440 889 

Email: comissao.silves@cm-silves.pt 

Atendimento Permanente: 919 516 616  

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens:  

Praça de Londres, n.º 2, 2.º piso, 1049-056 Lisboa  

Telf215 953 886 



Site: www.cnpcjr.pt  

Email: CNPCJR@seg-social.pt  

Coordenação Regional Sul: celineluis.crsul@gmail.com 



CONTACTOS CPCJ –SILVES 

Entidade  Nome Telefone Mail 

Município de Silves      

Segurança Social      

Ministério Educação     

Ministério Saúde     

IPSS    

IEFP    

Associação de Pais     

Associações Desportivas, 
culturais ou recreativas  

   

Associações de jovens     

Forças de Segurança    

Assembleia Municipal     

   

   

   



Técnicos Cooptados     

   

   

   

   

   

 

  

 


