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O Projeto European Educational Support for Prison Officers Interacting in prisons 

Learning Context with Women and Minorities (EESPIP), é co-financiado através 

do Programa Erasmus+, nomeadamente pela Agência Nacional Francesa 

(FR01), sobre a coordenação do Institut Saumurois de la Communication. 

O projeto conta ainda com parceiros da Roménia (CPIP), Espanha (DEFOIN), 

Polónia (ARID) e Portugal (Aproximar). O nosso projeto tem o objetivo de 

promover oportunidades de aprendizagem para o staff, relacionadas com o 

desenvolvimento profissional e com um ambiente que não está associado com a 

aprendizagem: o estabelecimento prisional.

O projeto EESPIP tem criado conteúdos e atividades para serem proporcionados 

aos guardas prisionais, de modo que desenvolvam a sua formação profissional, 

relacionada com o seu ambiente profissional. A iniciativa por detrás deste 

projeto está relacionada com a importância das ligações humanas na formação 

profissional. O principal objetivo deste projeto é compreender o impacto do staff 

prisional – não ligado diretamente à componente educativa - nos encontros de 

aprendizagem desta população.

Para mais informações sobre o projeto e aceder à versão completa dos relatórios 

dos módulos, visite o nosso Website em:  www.eespip.eu 

O nosso último modulo do projeto (Produto intelectual 5) foca-se na análise 

das características centrais que podem apoiar a reforçar, de forma estrutural, o 

sistema educativo nos estabelecimentos prisionais, nos países da parceria e ao 

nível Europeu.  Para tal, realizou-se um levantamento de informações em diversos 

relatórios europeus, e análise dos dados das entrevistas e Grupos Focais, (FG) 

realizados ao longo do projeto nos países da parceria. Para além disso, todos os 

parceiros realizaram um levantamento nacional de informações, necessárias ao 

desenvolvimento do módulo.  

1. Apresentação do Projeto EESPIP

http://www.eespip.eu
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“É necessário existir liderança entre os decisores políticos e os profissionais, para se conseguir 

desenvolver um debate público acerca da importância das prisões para o serviço público. Um 

serviço que nos engloba a todos, e não apenas às vítimas e aos perpetradores de crimes. Isto 

requer um debate honesto e aberto sobre um propósito fundamental das prisões e das escolhas 

políticas disponíveis, e também uma sólida e clara evidência empírica do que funciona e porquê” 

(O´Brien, 2010, p. 17).

Este é o contexto subjacente ao módulo, direcionado para os adjuntos/diretores dos 

estabelecimentos prisionais.  O objetivo do módulo é sensibilizar para o facto de um maior 

envolvimento dos utilizadores no desenho e implementação dos serviços prisionais estar ligado 

a uma maior eficiência nos serviços. Para além disso, permite complementar os programas 

de reabilitação já existentes, que visam desenvolver competências transversais e potenciar a 

responsabilidade pessoal entre os diretores dos estabelecimentos prisionais. 

Ora, é esta a situação da educação em contexto prisional. Neste módulo, abordaremos as 

problemáticas deste contexto: sobrelotação, cidadãos reclusos com necessidades e considerações 

especiais, profissionais a menos.  Este módulo irá refletir sobre a dicotomia existente entre os 

profissionais: Por um lado, os profissionais ligados ao setor da educação e competências da 

população reclusa tendem a percecioná-la no seu potencial, enquanto aqueles que gerem o 

estabelecimento prisional, têm de se preocupar mais com as questões securitárias.

Os diretores, os guardas prisionais e os adjuntos/gestores são essenciais para moldar o acesso 

dos cidadãos reclusos à aprendizagem e para assegurar o correto enfoque na educação no 

estabelecimento. Os guardas prisionais são o grupo mais representativo nos estabelecimentos 

prisionais, possuindo um contacto mais próximo com os cidadãos reclusos. Existem preocupações 

com o sistema prisional como um todo, na medida em que existe um número reduzido de guardas 

prisionais para assegurar a segurança dos cidadãos reclusos e das instituições, deixando de fora 

o envolvimento na reabilitação e de apoio/ reforço das curvas de aprendizagem.

O último módulo do projeto (Produto intelectual 5) foca-se na análise das caraterísticas centrais 

que poderão apoiar o reforço da estrutura do sistema educacional nas prisões, em cada país 

parceiro, e ao nível Europeu. 

2. Introdução: como melhorar e 
     implementar a Educação Prisional, 
     numa perspetiva estrutural
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Inicia-se o relatório com a análise de alguns dados do último World Prison Brief de 16/03/2021, 

para avaliar a evolução do número de cidadãos reclusos. É possível perceber, através dos dados 

obtidos no início do projeto, que existe uma redução geral no número de cidadãos reclusos em 

cada país. Isto pode dever-se à combinação de três fatores principais que respondem à situação 

pandémica da Covid-19: libertação da população reclusa para prevenir a propagação da Covid-19 

nesta população; uma paragem no sistema judicial e a redução Do número de crimes, devido às 

medidas de confinamento (Aebi & Tiago, 2021).

Estatisticamente, o número de cidadãos reclusos por país é:

A primeira tabela foi retirada do Mapeamento e Revisão da literatura realizados na primeira 

parte do projeto (Produto intelectual 1). Este focou-se no desenvolvimento da “imagem” da 

realidade com que cada país parceiro trabalha, bem como ao nível Europeu; já a segunda tabela 

foi construída tendo por base dados atuais. 

O número total de cidadãos reclusos nos países parceiros diminuiu cerca de 15.340, de um total 

de 238.047 para 222.707 atuais. Em todos os países, o número reduziu, exceto na Roménia que 

aumentou em cerca de 1575 cidadãos reclusos. 

Países Nº de pessoas 
reclusas

Nº de cidadãos reclusos
por 100 000 habitantes

% de mulheres  % estrangeiros

França 70.818 105 3,5 21,7

Polónia 74.819 197 4,4 1,8

Portugal 12.855 125 7 15,4

Roménia 20.440 106 6,6 1,2

Espanha 59.115 127 7,6 28

Países Nº de pessoas 
reclusas

Nº de cidadãos reclusos
por 100 000 habitantes

% de mulheres  % estrangeiros

França 62.673 93 3,3 22,1

Polónia 68.852 181 4,6 1,8

Portugal 11.487 111 7 15

Roménia 22.015 115 4,6 1

Espanha 57.680 122 7,4 28,1

Tabela 1: Nº de cidadãos reclusos por 100,000 habitantes por país (com % para mulheres e estrangeiros). 
Dados do “World prison brief” 30/11/2019

Tabela 2: Nº de cidadãos reclusos por 100,000 habitantes por país (com % de mulheres e estrangeiros). Dados 
do “World prison brief” 16/03/2021
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Países Número de 
cidadãos 
reclusos

Número de
instituições

Lotação do 
Sistema Prisional

Nível de de 
Ocupação
%

França 62 673 188 60 583 103.4

Polónia 68 852 215 81 637 84.3

Portugal 11 487 49 12 687 89.1

Roménia 22 015 45 18 245 120.5

Espanha 57 680 82 74 071 77,9

Tabela 3: Nº de pessoas reclusas, Nº de instituições, capacidade oficial e nível ocupacional. Dados do ’World 
prison brief’ 16/03/2021

Mesmo com a redução dos cidadãos reclusos na Europa, é possível perceber, pelos dados, que 2 

países da parceria - França e Roménia- excederam a lotação do sistema prisional. Muitos países 

possuem uma lotação reduzida e, portanto, uma margem muito limitada de ação. De forma a 

garantir os direitos humanos nos estabelecimentos prisionais, é necessário existirem recursos 

humanos, económicos e espaciais suficientes. 

Para além disso, e de acordo com o último relatório sobre a “Covid-19 - o que está a acontecer 

nas Prisões Europeias” (European Prison Observatory, 2021) muitos estabelecimentos prisionais 

na Europa estão sobrelotados, não estando aptos, na maior parte dos casos, a seguir o Guia da 

Organização Mundial de Saúde “Prevenção do surto da COVID-19 nas prisões”.  Este refere que 

a prevenção do surto se revela um desafio, mas também uma tarefa essencial das autoridades, 

para garantir a proteção da saúde nesta crise pandémica (World Health Organization, 2020).

Lotação do Sistema Prisional por País:
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Dar valor à educação e assegurar que todos os trabalhadores estão conscientes 
das oportunidades educativas existentes para os cidadãos reclusos, mas 
também para o staff (Educação especializada para adultos).

Como mencionado no IO1 “Os gestores afirmaram que todo o staff está consciente do processo de 

educação e reintegração. Contudo, durante algumas entrevistas presenciais no estabelecimento 

prisional da Roménia, percebeu-se que o staff da segurança desconhecia, por completo, os 

programas especializados de educação para adultos ou programas de literacia existentes.”

Os gestores devem conhecer qual o grau de conhecimento de todo o staff, não tendo apenas em 

conta aquilo que acham que eles conhecem. Ao estabelecer avaliações anónimas automáticas 

e regulares (feedback online/ formulário de avaliação), os gestores/adjuntos podem ter 

uma perspetiva geral baseada nos dados reais. Todos os trabalhadores, mesmo o pessoal 

administrativo e de segurança, acabam por estar formalmente/informalmente envolvidos no 

apoio às atividades de educação nos estabelecimentos prisionais. Isto é a chave para trabalharem 

todos na mesma direção.

Dos dados recolhidos durante o projeto, percebeu-se que 22% dos trabalhadores consideram que 

a burocracia é excessiva e deve ser eliminada; que devem existir mais programas educacionais 

que ajudem no desenvolvimento de atividades práticas; que as mulheres e os homens devem 

ter os mesmos direitos quando se trata de educação e que deve existir uma formação aberta e 

flexível, ajustada aos públicos-alvo.

Incentivar e facilitar a formação contínua no staff, através da organização  
de dias informativos / workshops de formação.   

Isto pode ser feito através dos Dias de Formação Europeus. Estes disponibilizam muitas 

oportunidades de formação para adultos, através de diferentes plataformas europeias, que já 

estão financiadas. Estes são ótimos recursos para melhorar as competências dos trabalhadores 

do sistema social, dos facilitadores/formadores e, porque não dos diretores e outros profissionais 

envolvidos no trabalho com os cidadãos reclusos. São vários os benefícios deste tipo de formação, 

para além da melhor qualidade na implementação do seu trabalho: ter um impacto na motivação 

dos trabalhadores prisionais e na satisfação com o trabalho e, assim, no seu desempenho e 

posterior efeito benéfico nos cidadãos reclusos. 

3. O papel do gestor/adjunto 
     relativamente à reinserção  
     de mulheres e minorias
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Assumindo que, deve ser feito um grande investimento económico e humano pelos governos, 

este tempo deve ser contabilizado como horas de trabalho. Em alguns países, este tempo é já 

considerado pela lei e alguns países continuam a trabalhar neste sentido como, por exemplo, 

em Espanha. Contudo, o tempo é apenas considerado para profissionais com qualificações 

superiores, quando se acredita que o processo de formação deve ser estendido a todos os 

trabalhadores prisionais.  

• O Fórum da União Europeia relativo às questões das Minorias: Providencia uma 

Plataforma para promover o diálogo e a cooperação em questões relacionadas com pessoas 

pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas. Disponível em: https://

www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 

• WEgate: é uma Plataforma online, que visa ajudar mulheres empreendedoras a iniciarem e 

desenvolverem os seus próprios negócios, com a ajuda da comunidade e através da partilha 

de conhecimento. Disponível em:  https://wegate.eu/ 

• SALTO-YOUTH: oferece muitas oportunidades de formação, recursos e ferramentas e apoio, 

através de centros de recursos que podem ser acedidos através de www.salto-youth.net.

• Tool Box para a formação: ontém centenas de ferramentas e ideias de atividades para 

o trabalho com jovens (considerando jovens até aos 30 anos). Muitos destes recursos 

disponíveis são facilmente adaptáveis ao contexto prisional, constituindo-se como uma 

fonte de inovação e de motivação do staff prisional e dos cidadãos reclusos.

• Salto Youth é uma rede de trabalho de 7 Centros de Recursos que trabalham em áreas 

europeias prioritárias no contexto juvenil (considerando jovens até aos 30 anos de idade).

• Eastern Europe & Caucasus! O SALTO EECA apoia a cooperação entre Programas e 

países da Parceria Oriental e a Federação Russa, no âmbito do Erasmus+ Youth e do 

European Solidarity Corps.

• EuroMed Youth cooperation aproxima as duas margens do mediterrâneo: o desafio 

da cooperação EuroMed.

• Inclusão e Diversidade Formação para a inclusão e diversidade, publicações ou 

recursos para o trabalho juvenil internacional, com jovens que possuem menos 

oportunidades.

• Participação & Informação fomentar a participação dos jovens nos processos 

democráticos. Um centro de conhecimento que reúne as melhores evidências e cria 

ligações e sinergias entre a política da União Europeia relacionada com a juventude 

e os seus programas. 

• Western Balkans  O SALTO como centro de recursos do Sudeste promove a 

cooperação entre os países do Programa e os países parceiros dos Balcãs Ocidentais 

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://wegate.eu/ 
http://www.salto-youth.net
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/participation/
https://www.salto-youth.net/rc/see/
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no âmbito do Erasmus +: Youth in Action Programme and European Solidarity Corps. 

• European Training Strategy and Youthpass SALTO, Formação e Cooperação RC 

contribui para o reforço das capacidades e para o reconhecimento da aprendizagem 

no trabalho com jovens.

• European Solidarity Corps Resource Centre A missão do Centro de Recursos da 

European Solidarity Corps (RC) consiste em disponibilizar à rede de organismos 

nacionais, ao SALTOs, à Comissão e aos seus beneficiários apoio na implementação 

do European Solidarity Corps.

• Calendário de Formação Europeu: Por fim, no Calendário é possível encontrar formações 

e seminários ministrados pela SALTO, pelo Centro de Recursos European Solidarity 

Corps, pelas Agências Nacionais do Programa Erasmus + e por ONG’s que trabalham com 

jovens. A maioria são virtuais, mas existem também presenciais (todos financiados pela 

SALTO, organizações e Agências Nacionais). Este é um ótimo recurso para facilitar um 

programa gratuito de aprendizagens para o staff prisional. 

• EPALE Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa 

A EPALE é uma comunidade europeia, multilíngue, de adesão livre para profissionais de 

educação de adultos, incluindo educadores e formadores de adultos, pessoal de orientação 

e apoio, investigadores, académicos e responsáveis políticos.

Faz parte da estratégia da União Europeia para promover mais e melhores oportunidades de 

aprendizagem para todos os adultos, através do apoio e reforço das profissões de educação 

de adultos. Atualmente, conta com 89.740 membros.

• Comunidades de prática: As comunidades de prática são grupos online onde as pessoas 

com interesses semelhantes no setor de educação de adultos se podem juntar. Qualquer 

pessoa se pode juntar a uma comunidade para conhecer os membros da EPALE de toda 

a Europa e partilhar ideias, recursos e boas práticas. Existe uma Comunidade designada: 

AWARE-sensibilização para a saúde mental nas prisões pela Europa. 

• MOOC Esta Plataforma permite que os gestores, os funcionários do sistema prisional e 

os voluntários acedam a diferentes cursos online que podem ser realizados a qualquer 

altura, ao seu próprio ritmo e melhorando as suas próprias competências.  EPALE online 

course for AE lecturers - development of teaching skills O Centro Nacional EPALE, em 

colaboração com os seus especialistas, preparou um curso online interativo focado no 

desenvolvimento de competências de professores. O curso é dedicado a tópicos atuais 

no campo da educação de adultos e contém competências básicas e conhecimento para 

os formadores e professores de várias áreas. O curso é gratuito.

• Centro de Recursos: tem muitos artigos interessantes em diferentes temáticas.  

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
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Na investigação para este IO, foi possível sinalizar alguns relevantes relacionados com a 

educação nos estabelecimentos prisionais, nomeadamente:

• O Sistema Prisional: Prioridades de investimento: Este relatório avalia o estado atual 

dos estabelecimentos prisionais do Reino Unido, recomendando que o governo se 

foque em quatro áreas: política de condenações, o estado da prisão, a segurança e 

a força de trabalho.

• Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries 

• 10 Prisons Project – Family engagement programme resources (Projeto de 10 

Estabelecimentos Prisionais – o envolvimento da família nos recursos do programa)

• How universities can better support mature students returning to education - Part 

Two (De que forma as universidades podem apoiar os estudantes a regressar a um 

percurso educativo - Parte dois)

• Reforming Outcomes - A Review of Offender Education in Wales (Resultados da 

reforma – Uma revisão da Educação dos ofensores no País de Gales)

• How to motivate inmates for learning (Como motivar os cidadãos reclusos para a 

aprendizagem)

• KA1 MOBILITY

A ação chave 1 do Programa Erasmus + oferece oportunidades de mobilidade de aprendizagem 

para incentivar a mobilidade dos estudantes, dos profissionais, dos formandos, aprendizes 

e jovens. 

Algumas das candidaturas que poderiam ser aplicadas aos gestores/adjuntos e staff prisional, 

aos voluntários ou até mesmo aos estudantes que se estão a preparar para trabalhar nos 

estabelecimentos prisionais são: 

• Estudantes do Ensino superior e trabalhadores

• VET Ensino e Formação profissional 

• Educação de Adultos para o staff.

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/books-beyond-bars-transformative-potential-prison-libraries
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/10-prisons-project-family-engagement-programme-resources
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/reforming-outcomes-review-offender-education-wales
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/how-motivate-inmates-learning
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Programas de tratamento nos Estabelecimentos Prisionais: nos últimos anos, têm vindo a ser 

promovidos programas de tratamento que visam a reeducação e a reintegração social dos 

cidadãos reclusos. O problema é que estes se destinam apenas aos cidadãos reclusos ou aos 

ofensores e não às vítimas, como é o caso de muitas mulheres e minorias nas prisões.

4.1. Programas específicos existentes para favorecer o 
acesso à formação de mulheres e minorias em Espanha

Em Espanha têm sido desenvolvidos muitos programas, sobretudo desde 2005. Por exemplo, 

Programas como Violência de Género (PRIA) ou Controlo da Agressão Sexual (PCAS) em 

Espanha, que têm como público-alvo os cidadãos reclusos que cometeram crimes contra 

mulheres e minorias.

• População reclusa estrangeira 

O programa inclui três áreas principais para a intervenção, seguindo as recomendações 

do Conselho da Europa. A primeira é a área educacional e inclui a educação formal, o 

conhecimento da língua, a formação profissional e a educação para a saúde. O segundo 

é a área multicultural com base no conhecimento em questões legais, características 

socioculturais do nosso país e atividades interculturais. E, finalmente, a educação no 

domínio das capacidades cognitivas e valores. Estes aspetos têm sido desenvolvidos em 

diferentes estabelecimentos prisionais, desde 2006. Durante o ano de 2019, foram realizados 

em 5 estabelecimentos, com uma participação média de 120 cidadãos reclusos (98 homens 

e 22 mulheres).

• Programa “Ser Mulher”

Este é um programa para a prevenção da violência de género nos estabelecimentos prisionais. 

Os objetivos do programa são a prevenção da violência de género e o tratamento de pessoas 

reclusas que tenham sofrido e precisam de um nível maior de intervenção. O programa possui 

4. O que já existe nos Estabelecimentos 
     Prisionais para favorecer o acesso  
     à formação de mulheres e minorias    
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uma clara orientação de género, sem esquecer, contudo, a natureza terapêutica. Abordam-

se as questões da educação para a saúde, competências sociais, cognitivas e emocionais. 

Pretende-se que a população reclusa aprenda a identificar e a respeitar as suas emoções, a 

conhecer-se melhor uns aos outros, a descobrir as suas capacidades, a aprender estratégias 

e a adquirir ferramentas para enfrentar as suas vidas, alcançando um bom equilíbrio 

emocional e bem-estar pessoal. 

Este programa foi implementado em 2011, em colaboração com o Instituto para a Mulher e 

Igualdade de Oportunidades (IMIO). Em 2019, o programa decorreu em cerca de 16 centros, 

abrangendo uma média de 192 pessoas (Spanish Ministry of the Interior, 2019).

• Inclusão LGBTI nos estabelecimentos prisionais

Em 2019, 3 cidadãos reclusos foram transferidos para a prisão feminina, de acordo com a sua 

identidade expressa. A população reclusa pode exigir, desde 2006, ter o seu género mudado 

no seu bilhete de identidade.

Em 2014, criou-se a Lei regional na Catalunha contra a Homofobia LGBT.

4.2. Programas específicos existentes para favorecer o 
acesso à formação de mulheres e minorias em Portugal

Em Portugal, existem poucos programas específicos que visam a promoção da formação de 

mulheres e minorias quer nos estabelecimentos prisionais, quer para o grupo de população 

reclusa em geral.

O Projeto E-Pris, desenvolvido em 2014-2015, no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do 

Bispo Feminino, pretendia desenvolver competências digitais através da formação e-learning. 

O projeto permitiu o desenvolvimento de novas metodologias de intervenção educativas e 

ferramentas adequadas para a população, direcionadas às competências TIC.

Desde 2018, têm vindo a ser incluídos novos programas em Portugal, tendo em vista a oferta 

de oportunidades semelhantes entre homens e mulheres no ambiente prisional.  Por exemplo, 

o projeto “Prisões Humanas” foi desenvolvido com os cidadãos reclusos e com pessoal de 

recursos humanos, diretamente envolvidos nos sistemas prisionais. O objetivo foi a promoção 

da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, no ambiente interno e externo do 

estabelecimento prisional, visando ainda sensibilizar para o papel da mulher na vida familiar. O 

projeto teve a duração de 18 meses, pretendendo abranger o Estabelecimento Prisional Central 

e Regional (feminino e masculino) de Coimbra e o Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro 

(Humana Global, 2005/2006). 
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Existem muitos programas que se focam nas mulheres, mas essencialmente no campo do 

desenvolvimento de competências e nas atividades socioculturais. Contudo, poucos se 

direcionam para a promoção do acesso à aprendizagem.

Dependendo da fase de cumprimento da pena, e do contexto de aplicação podem-se referir 

alguns programas:

Programas direcionados para jovens ofensores: O programa de intervenção com jovens ofensores, 

que apresentam problemas de comportamento violento, foi concebido e implementado no 

âmbito de um contrato estabelecido entre a FPCEUP (Faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação da Universidade do Porto) e a DGRSP. A construção de atividades foi planeada, 

em colaboração com os técnicos da DGRSP, através da formação dos profissionais da DGRSP, 

supervisão da implementação do piloto, avaliação e modificações para a elaboração do relatório 

e manual final (DGRSP, Plano de Atividades 2019). 

Programas direcionados a Agressores de Violência Doméstica (PAVD)

Este programa foi avaliado pela cooperativa de Ensino Politécnico e Universitário – Instituto de 

Ciências da Saúde do Norte (CESPU) que, em 2012, concluiu que este programa reduz o risco de 

violência doméstica, diminui as crenças legitimadoras da violência, o risco de comportamentos 

aditivos, sobretudo do álcool, aumenta a autorresponsabilização pelo comportamento criminal 

do ofensor, provocando, por consequência um aumento na prevenção da reincidência (DGRSP).

Existe falta de programas que intervenham diretamente com mulheres vítimas de violência no 

contexto prisional e com outras minorias no contexto português. 

Contudo, encontraram-se diferentes projetos de investigação com o objetivo de analisar e dar 

voz a estas categorias. O estudo de Matos, Barbora, Salgueiro e Machado “Trajetórias de Vida 

de Reclusas de Nacionalidade Estrangeira em Portugal” (2011), foi realizado com o objetivo 

de estudar as trajetórias de vida das cidadãs reclusas estrangeiras em Portugal. O estudo de 

Guimarães, “Reclusão feminina: Maternidade e Nacionalidade” (2015) analisou o impacto da 

maternidade e as diferenças sentidas por cidadãs com diferentes nacionalidades, aferindo-se 

ainda se tinham filhos fora ou dentro dos estabelecimentos prisionais.

O estudo de Afonso “Mães e crianças em Contexto Prisional: dos trilhos da exclusão e reclusão aos 

processos de desenvolvimento e educação” (2005) defende que as dificuldades experienciadas 

pelos cidadãos reclusos estrangeiros se relacionam com o facto de estarem longe do seu país de 

origem, acabando por deixar as suas crianças aos cuidados de familiares. Mas também com a 

ausência da família e dos amigos, às poucas visitas que recebem e às questões da língua, cultura 

e religião. 

Um estudo das expetativas da reintegração social de Ciganas, “Quando eu sair, quero apenas 

trabalhar, como trabalho aqui”: perspetivas sobre a Reintegração de mulheres Ciganas no 
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período pós-reclusão” (Brito, 2011), realçou que pelo ponto de vista dos guardas prisionais, as 

expetativas das mulheres se dividem entre o trabalho e a família.

Relativamente às minorias étnicas no contexto prisional em Portugal, um dos primeiros trabalhos 

desenvolvidos, relaciona o ambiente prisional com a população étnica.  Este é da autoria de 

Semedo Moreira (1999). O projeto “Criminalidade, Etnicidade e Desigualdade” (Gomes, 2011), 

estuda a criminalidade de pessoas reclusas pertencentes aos PALOP, à Europa Oriental e pessoas 

de etnia cigana. Os resultados do estudo indicam que o tráfico de droga acaba por ser o que mais 

leva esse grupo de indivíduos à situação de reclusão, contudo é importante considerar que os 

crimes que precedem o  tráfico são relativamente diferentes em cada um dos sub grupos (Gomes, 

2011).

4.3 Programas específicos existentes para favorecer o 
acesso à formação de mulheres e minorias em França

Educação Básica 

Um cidadão recluso que não saiba ler, escrever ou não tenha conhecimentos de aritmética, 

deverá ter uma educação apropriada. Para as pessoas que não falam ou escrevem francês, bem 

como, para quem assim o desejar, são organizados cursos especiais. 

Formação Profissional

As pessoas reclusas podem beneficiar de cursos de formação profissional do conselho regional. 

Para tal, têm de se candidatar e ser posteriormente selecionados. Os planos de formação são 

elaborados em conjunto com a gestão do estabelecimento prisional e com o conselho regional a 

que o estabelecimento prisional pertence. Estes cursos de formação podem ser pagos. O cidadão 

recluso deve candidatar-se à formação no serviço de integração e reinserção prisional, através 

do orientador responsável.

Ensino Secundário e Ensino superior

Um cidadão recluso tem de poder aceder ao ensino secundário (escola secundária) ou ao ensino 

superior. De forma específica, ele ou ela podem tirar cursos por correspondência no Centre 

national d’enseignement à distance (Cned), uma instituição que faz parte do Ministério da 

Educação. A inscrição em cursos ministrados por outra organização que não o Cned requer a 

autorização do diretor do estabelecimento prisional. O cidadão tem de se candidatar, através do 

orientador responsável pelo caso, no serviço. 

O cidadão recluso pode também frequentar cursos fora do estabelecimento prisional, por 

exemplo, cursos específicos de formação profissional. Neste caso, podem ser consideradas 

a obtenção de uma dispensa do trabalho ou  de um regime aberto (por exemplo, o cidadão 
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recluso está fora durante o dia, mas à noite regressa ao estabelecimento prisional). Esta medida 

é permitida pelo Juiz responsável para a execução das penas (JAP). O juíz competente é o do 

tribunal onde se encontra o estabelecimento prisional.

Realização de exames

Um cidadão recluso pode fazer exames para obter um diploma no estabelecimento prisional: 

brevet des coléges, bac, brevet de technicien supérieur (BTS), entre outros. Se não for possível 

realizar testes no estabelecimento prisional, o cidadão recluso pode obter uma licença de saída, 

se a sua situação criminal assim o permitir. Esta medida é concedida pelo juíz de execução de 

penas (JAP). O juíz competente é o do tribunal onde se encontra o estabelecimento prisional. 

Os diplomas não referem a questão prisional do titular. O Diploma tem o mesmo valor que o de 

outro candidato que o tenha realizado em liberdade.

O Programa Nacional de Aprendizagem à Distância para as Pessoas Reclusas  
e para os Trabalhadores

Educação e Oportunidades de formação para as pessoas reclusas:

• CNED: https://www.cned.fr/

• - Le centre de formation d’apprentis (CFA): création, fonctionnement, personnels 

et apprentis: https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-

creation-fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069

Educação e Oportunidades de formação para o Staff e para os gestores:

• CNFPT: https://www.cnfpt.fr/

4.4. Programas específicos existentes para favorecer o 
acesso à formação de mulheres e minorias na Roménia

Em geral, na educação de adultos, existem diferentes organizações da sociedade civil que 

disponibilizam apoio educacional para grupos específicos. Isto é especialmente verdade para as 

mulheres. Por outro lado, é difícil no nosso contexto legislativo destacar as minorias, sem ser de 

forma discriminatória.

• Comunidade terapêutica para mulheres com problemas mentais.

• Atividade interpenitenciária “Aprender a valorizar a família” para fomentar os sistemas de 

suporte familiar.

• Programas para cidadãos reclusos estrangeiros: Aprender a linguagem Romena e a sua 

cultura.

https://www.cned.fr/ 
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
 https://www.cnfpt.fr/
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Objetivo: ajudar a população reclusa estrangeira a adaptar-se ao sistema prisional,  

e fornecer formas para se sentirem incluídas. 

Duração: 42 sessões durante 2 meses.

Metodologia de Ensino: vídeo/ tutoriais áudio e imagens.

A Plataforma e-learning ANP representa uma ferramenta inovadora online que apoia o 

desenvolvimento profissional individual, e permite aos seus utilizadores aceder a materiais 

relevantes para si. A plataforma centraliza e acolhe todo o desenvolvimento disponível e 

materiais de aprendizagem, disponibilizando ainda aos utilizadores a oportunidade de avaliar o 

seu conhecimento.

A ANP, através do Serviço de Desenvolvimento Profissional, centraliza materiais e organiza os 

cursos dependendo de diferentes campos de atividade e categoria profissional, permitindo aos 

utilizadores escolher cursos obrigatórios e opcionais em que estejam interessados. Com base nas 

necessidades de formação identificadas no sistema penitenciário, são elaborados os conteúdos 

temáticos e propostas de aprendizagem à distância, que serão depois disponibilizadas na 

plataforma e-learning. Os conteúdos temáticos dos cursos são enviados para o Serviço de 

Desenvolvimento Profissional da ANP, a entidade responsável por analisar as necessidades, 

aprovar os conteúdos, e incluir os materiais na oferta de desenvolvimento anual dos trabalhadores 

prisionais. 

A plataforma e-learning é configurada em cada unidade. O funcionário responsável pelo 

desenvolvimento profissional dentro da unidade cria um nome de utilizador e uma palavra-passe, 

para cada membro. Espera-se que todo o staff verifique as ofertas anuais de ensino à distância e 

se inscreva nos cursos obrigatórios. A alocação à formação obrigatória é feita por um profissional 

do Serviço de Desenvolvimento ou por um diretor de unidade. O staff é também incentivado 

a inscrever-se nos cursos opcionais, dependendo dos seus interesses de desenvolvimento 

profissional.

As atividades de desenvolvimento profissional são realizadas de acordo com a Ordem No.3513/ 

C/ 2020 de 8 de setembro de 2020, que aprova a Metodologia para a organização e realização 

da formação profissional contínua dos trabalhadores penitenciários, bem como os critérios de 

avaliação dos resultados. 

4.5. Programas específicos existentes para favorecer o 
acesso à formação de mulheres e minorias na Polónia 

Programas específicos que favorecem o acesso à formação de mulheres e minorias na Polónia. 

Os programas Educacionais para as mulheres e minorias no sistema prisional Polaco focam-se 



18

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional 

no desenvolvimento de competências educacionais e nas certificações necessárias para permitir 

aos cidadãos reclusos estarem preparados para o mundo após o cumprimento da pena.

O Sistema Educacional, atualmente em vigor, permite que as pessoas reclusas prossigam os seus 

estudos a vários níveis (primário, secundário, e algumas formas de ensino superior). Para além 

disso, os cidadãos reclusos têm a oportunidade de treinar para uma profissão ou para o mercado. 

Os cursos de desenvolvimento de competências especializadas são disponibilizados sempre 

que necessário, em algumas circunstâncias. Os especialistas no ramo da educação na Polónia 

acreditam que a educação é importante para a população reclusa, uma vez que lhes permite 

desenvolver o seu conhecimento, bem como, preparar-se para reintegrar a sociedade e a força 

de trabalho. As atividades educacionais podem ser realizadas graças à Lei de 7 de Setembro, de 

1991 do sistema de educação; à Lei de 6 de Junho, do Código de Execução de Penas  de 1997, e à 

Lei do Sistema de Educação .

Em termos da situação nacional, os direitos das mulheres reclusas têm tido especial proteção, 

graças à estrutura desenvolvida, pelo Comité dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Género. 

Isto encontra-se especificado na resolução realizada “sobre a situação especial das mulheres 

nos estabelecimentos prisionais e o impacto da reclusão dos pais na vida social e familiar”. Esta 

elabora uma série de pedidos relativos a:

• Condições dos estabelecimentos prisionais.

• Manutenção dos laços familiares e relações sociais.

• Reintegração Social e profissional.

• Cuidados de saúde.

Preparação para o futuro: reintegração  social e profissional2

Têm sido identificados alguns objetivos críticos para a educação prisional, tais como, cobrir 

deficiências na educação para fornecer aos cidadãos reclusos competências profissionais que lhes 

permitam encontrar um emprego em liberdade; melhorar a autoestima (especialmente daqueles 

que, apesar do facto de se terem formado na escola primária, não sabem ler nem escrever), para 

eliminar o risco de se envolveram novamente em comportamentos criminais e para minimizar a 

exclusão social das pessoas reclusas, aquando da saída do estabelecimento prisional3.

1 Becker-Pesta, Daria. “Organizacja systemu edukacji skazanych w Polsce”. E-mentor. Online. http://www.e-mentor.edu.
pl/artykul/index/numer/81/id/1430

2 Moção de Resolução para o Parlamento Europeu sobre a situação especial das mulheres nos estabelecimentos 
prisionais e o impacto da reclusão dos pais na vida social e familiar » Parlament Europejski. 2008  https://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL

3Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji [Léxico de rehabilitación social]. Cracovia, Polonia: OW Impuls

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
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5.1. O envolvimento de todos os membros do staff
Todos os membros do staff têm de estar envolvidos na formação nos estabelecimentos  

prisionais, caso contrário, o programa não irá acontecer ou poderá ficar em risco. Tem sido 

proposta a criação de uma nova escala de “Intervenção e Tratamento” dentro do Órgão de 

Gestão das Instituições Privativas da Liberdade. O tratamento em contexto privativo possui uma 

natureza multidisciplinar; é constituído por profissionais com diversas formações básicas, tal 

como determinado na Legislação Penitenciária. A tendência europeia é unificar uma abordagem 

mais integrada entre os funcionários.

5.2. Colocar em prática algumas formações para os 
trabalhadores prisionais, trabalhando como mentores
A melhoria da formação inicial do staff prisional é crucial para melhorar a educação estrutural nos 

estabelecimentos prisionais. Através dos dados recolhidos durante o projeto, percebeu-se que a 

maioria do staff afirmou não existir nada sobre a educação e formação das pessoas reclusas na 

sua formação inicial, enquanto metade reportou não existir discussão de temas relacionados 

com as competências básicas, mentoria ou coaching. 

Deve ser garantida uma atualização e acompanhamento da formação, a todos os funcionários, 

para assegurar a qualidade da formação. Como se verificou  no IO2, existe uma grande disparidade 

entre os países parceiros e o seu investimento na formação do staff, após a aprovação no concurso. 

5. Criação de uma interação que vise 
     a implementação de um Sistema de 
     formação bem organizado, assim como 
     uma melhoria do sistema já existente

Duração do curso

Países Duração (sem a preparação)

França 6 meses de formação depois do concurso

Polónia 22 dias de formação depois do concurso

Portugal 12 meses de formação depois da concurso

Roménia Mais 3 etapas após a conclusão

Espanha Sem formação depois do concurso

Tabela 4: Duração do curso de acompanhamento, por país
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Por isso, o Sistema de formação necessita de se organizar, devendo ser implementados 

programas de reabilitação que visem criar competências e aumentar a responsabilização pessoal 

dos trabalhadores na reinserção.

É fundamental facilitar os sistemas de apoio emocional e mental, para que os cidadãos reclusos 

possam ser reintegrados e se possam desenvolver pessoalmente. Isto deve ser estabelecido 

com os funcionários que sejam alvo de formação, bem como com pessoal que desempenhe o 

papel de mentor/ coach dos cidadãos reclusos. Estes serão cruciais ao serem uma fonte de apoio 

mental e emocional, e ao monitorizar a sua evolução e o bem-estar. Isto pode ser organizado em 

colaboração com as organizações e com os voluntários (cartas para os cidadãos reclusos).

O chefe da guarda prisional afirma que os cidadãos reclusos não são monitorizados, dentro 

dos estabelecimentos prisionais: “Não há acompanhamento. Os reclusos não têm ninguém lá. 

Depois, a violência instala-se no estabelecimento prisional, porque isto é um sistema fechado, 

de certa forma é mais agressivo do que o mundo exterior, os fracos são sempre penalizados em 

comparação com as pessoas que não estão recluídas.” (Gonçalves, 2016 as cited in Salesse et al., 

n.d., p.15) 

“e se nós não trabalhamos com estas pessoas, se nós não resolvemos os problemas destas 

pessoas, continuamos a ter casos de reincidência”. (Gonçalves, 2016 as cited in Salesse et 

al., n.d., p.23).

“A Perceção do Provedor de Justiça, sobre o envolvimento dos trabalhadores administrativos, 

nas atividades de educação nos estabelecimentos prisionais foi a seguinte: para além 

das questões escolares, as questões como a saúde, a higiene, o consumo de drogas, a 

cidadania, etc. devem ser incluídos neste programa.” Para prosseguir com esta tarefa, o 

Provedor menciona a necessidade de existir um incentivo à participação das entidades 

externas, públicas ou privadas, nomeadamente das autoridades locais de saúde, educação, 

culturais e autoridades policiais, entre outras, na educação dos cidadãos reclusos, através 

da realização de cursos, conferências e debates, quer dentro do estabelecimento, quer no 

exterior” (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003 as cited in Salesse et al., n.d., p.24).

• Melhorar a retenção: “Embora o pagamento de recompensas e de formação adicional 

sejam despesas anuais significativas, estes custos devem ser considerados juntamente 

com os elevados custos do atrito. Reduzir o desperdício, e criar uma força laboral com 

maior capacidade, pode representar o maior benefício no investimento nos trabalhadores” 

(Shilson-Thomas, 2020, p. 25)

• Melhorar a formação “O ministério da Justiça também reconhece que a qualidade da 

formação e das oportunidades de progresso podem ter um impacto positivo na retenção. Para  
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os novos recrutas, a HMPPS encontra-se a rever o curso de formação inicial para os guardas 

prisionais, pensando numa forma de o tornar mais prático. Adicionalmente, a formação no 

trabalho pode ajudar a abordar lacunas de competências e a melhorar as relações entre 

os trabalhadores e as pessoas reclusas. Por exemplo, a Offender Management in Custody 

keyworkers, que trabalha na gestão de pequenos grupos de cidadãos reclusos, recebe formação 

específica para o seu papel. A formação “Five Minute Intervention” ensina Aos guardas prisionais 

como devem abordar comportamentos negativos com cidadãos reclusos, pela comunicação.  

Para melhorar a retenção dos guardas prisionais mais experientes, sobretudo nas celas 

fechadas, estes estão a ser incentivados para progredirem para papéis mais avançados. O 

Grupo de Guardas Prisionais mais avançados (band 4) tem mais oportunidades para formação 

especializada, e os mentores da formação inicial aos guardas prisionais são responsáveis por 

acolher novos recrutas. Este papel de mentor é particularmente motivador, tal como tem 

sido reportado pela HMPPS que afirma que tem sido “a intervenção mais promissora” para 

melhorar a retenção dos novos trabalhadores prisionais. A cada novo nível de experiência, a 

formação deve preparar melhor o staff para a exigência dos seus papéis e criar oportunidades 

de progressão no Serviço” (Shilson-Thomas, 2020, p. 26).

• Abordagem Integral à Educação: A regulação penitenciária Espanhola incorpora na lei os 

avanços que têm sido produzidos no campo da intervenção e do tratamento dos cidadãos 

reclusos. Desta forma, consolida o conceito de tratamento, mais em linha com as abordagens 

em vigor das ciências dogmáticas legais e comportamentais, realçando a componente de 

socialização, em detrimento da conceptualização clínica. Por esta razão, a Regulamentação 

optou por um conceito de tratamento próximo que inclui, não só as atividades de cuidado 

terapêutico, mas também atividades de formação, educação, trabalho, socioculturais, 

recreativas e desportivas. Deste modo, conceptualiza a reintegração dos cidadãos reclusos 

como um processo compreensivo de formação da sua personalidade, dotando-os de 

diferentes instrumentos para a sua própria emancipação. De um modo semelhante, algumas 

regras internacionais, tais como as Regras Mínimas para o tratamento de pessoas reclusas, 

adotadas pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e tratamento 

de Ofensores (1977) e as Regras Penitenciárias Europeias (2006), referem a importância de 

um programa de educação física, desporto e atividades recreativas.

5.3. Lei & o papel do governo nos estabelecimentos 
prisionais 
A Comissão Europeia recomenda aos governos dos estados-membros a implementação de uma 

política que tenha em consideração o seguinte 4: 

1. Todos os cidadãos reclusos devem ter acesso à educação, que compreende formação escolar, 

4 Recommendation No. r (89) 12 of the Committee of Ministers to Member States on lʹéducation in prison (adopted by the 
Committee of Ministers on 13 October 1989 at the 4298 meeting of Ministers’ Deputies)



22

EESPIP
Reforço estrutural do sistema educacional em contexto prisional 

ensino profissional, atividades criativas e culturais, educação física e desporto, educação 
social e serviços de biblioteca.

2. Programas de educação destinados a cidadãos reclusos devem ser iguais aos do ensino 
ministrado a similares grupos etários no espaço exterior e o leque de oferta educativa o mais 
alargado possível.

3. A educação em contexto prisional deve ter como objetivo o desenvolvimento integral do 
indivíduo, de acordo com o seu contexto social, económico e cultural.

4. Todos os intervenientes na administração e gestão do sistema prisional devem propiciar e 
apoiar a educação o máximo possível.

5. A educação deve ter um estatuto equiparado ao do trabalho no âmbito do regime prisional, 
não devendo os reclusos, que frequentem programas de educação, ser financeiramente 
penalizados ou de outra forma.

6. Devem ser envidados todos os esforços para incentivar à participação ativa do recluso, em 
todos os domínios da educação.

7. Programas de formação devem ser proporcionados a educadores nas prisões, de modo a 
assegurar a colocação em prática de métodos de ensino adequados à educação de adultos.

8. Deve ser dada prioridade a reclusos com maiores dificuldades, especialmente os que 
demonstrem lacunas nos domínios da leitura e escrita.

9. A formação profissional deve visar o desenvolvimento global da pessoa, bem como procurar 
responder às tendências do mercado laboral.

10. Os reclusos devem ter acesso a uma biblioteca devidamente apetrechada, pelo menos, uma 
vez por semana.

11. A educação física e a prática do desporto devem ser enfatizadas e promovidas.

12. Deve ser atribuído um papel de relevo a atividades de âmbito criativo e cultural, pelo potencial 
que encerram em termos de desenvolvimento e expressão dos reclusos.

13. A educação social deve incluir elementos práticos que permitam ao recluso a organização do 
seu quotidiano na prisão, com o objetivo de facilitar a sua reintegração na sociedade.

14. Sempre que possível, deve ser autorizada a participação dos reclusos em programas de 
educação fora do espaço prisional.

15. Sempre que programas de educação tenham lugar em meio prisional, a comunidade exterior, 
tanto quanto possível, deve ser envolvida.

16. Medidas devem ser tomadas para que os reclusos possam prosseguir a sua formação, após 
libertação.

17. Em número suficiente, devem ser disponibilizados financiamento, equipamento e 
profissionais de educação, de modo a que os reclusos recebam uma instrução condigna.
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5.4. Situação Nacional 
Na Roménia, não existe legislação nacional focada em grupos específicos de cidadãos reclusos, 

uma vez que isso será considerada uma prática discriminatória. Existem packs de formação 

disponíveis para todos os estabelecimentos prisionais, a partir dos quais o Coordenador Educativo 

seleciona as formações mais apropriadas para cada contexto prisional. 

Na França, a parceria entre o Diretor Geral da Educação Escolar (Dgesco) para o Ministério 

Nacional de Educação e Jovens e o Diretor da Administração Penitenciária (DAP) para o Ministério 

da Justiça reúnem consenso na gestão interacadémica das unidades de educação nacionais 

(UPR) e no recrutamento, avaliação e procedimentos de formação para a educação nacional 

dos funcionários que trabalham nos estabelecimentos prisionais. Para além disso, a parceria 

acordou em criar um organismo de consultoria que permite às duas administrações avaliar o 

sistema de formação em cada ano. Isto possibilitará uma avaliação dos recursos usados, das 

ações realizadas e dos resultados alcançados, para assim avaliar os projetos e estabelecer linhas 

orientadoras para o ano seguinte.

No caso da Espanha, tem sido proposta uma reforma legislativa pela Lei 39/1970, de 22 de 

Dezembro, para a restruturação do Corpo Penitenciário.  O relatório “Union Works” afirma que 

“manter no IIPP a dualidade legal dos regimes, laboral e cívico, gerou disfunções na organização do 

trabalho e na gestão da política pessoal, como também desigualdades nas condições de trabalho 

e na remuneração, que não são justificáveis. A união dos vínculos laboral com a Administração e 

a homogeneização da força de trabalho são uma reivindicação histórica deste sindicato. A não-

inclusão do TMAE (ocupacional e desportivo) na escala de Intervenção e Tratamento da Gestão 

Espanha: Tem sido proposta uma 
reforma legislativa (regime de 

dualidade, melhorias na educação)

Portugal: tratamento específico para 
grupos vulneráveis (Lei n.º115/2009)

França: (Dgesco, DAP) gestão 
interacadémica (avaliação anual)

Polónia: Sem 
informação

Roménia: Não existe 
uma lei especifica 

Recomendações da 
Comissão Europeia

Legislação e o papel dos governos:
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do Corpo de IIPP, pressupõe uma infração comparativa em relação ao resto do TMAE (Trabalho 

Social) e a outros profissionais, incluídos na futura Lei dos Organismos Penitenciários». Revela, 

assim, a importância de envolver todo o staff no processo de formação ao mesmo nível. 

O esforço educacional no sistema prisional polaco visa combater os potenciais problemas que 

surgem quando as pessoas reclusas são libertadas, nomeadamente, as que advêm das exigências 

do mercado de trabalho, que podem impedir as ex-reclusas não qualificadas de trabalhar. Na 

Polónia, é necessário possuir formação superior para muitos dos empregos, e com o objetivo 

de preparar os cidadãos reclusos, são necessários vários níveis educacionais adicionais. Assim, 

o sistema de educação prisional procura responder a esta necessidade, tornando a educação o 

mais disponível possível. 

Em Portugal, a lei nacional que explica a importância do tratamento específico para grupos 

vulneráveis está prevista no “Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade”. 

Lei nº 115/2009”, que no seu artigo 4 afirma:

1. A execução das penas e medidas privativas da liberdade aplicadas a jovens até aos 21 anos 

deve favorecer especialmente a reinserção social e fomentar o sentido de responsabilidade 

através do desenvolvimento de atividades e programas específicos nas áreas do ensino, 

orientação e formação profissional, aquisição de competências pessoais e sociais e prevenção 

e tratamento de comportamentos aditivos.

2. A execução das penas e medidas privativas da liberdade aplicadas a maiores de 65 anos 

deve respeitar as suas necessidades específicas e o seu estado de saúde e de autonomia, 

nomeadamente garantindo-lhes o auxílio necessário nas atividades da vida diária e 

assegurando-lhe condições de alojamento, segurança, atividades e programas especialmente 

adequados.

3. A execução das penas e medidas privativas da liberdade aplicadas a mulheres deve ter 

em consideração as suas necessidades específicas, nomeadamente em matéria de saúde, 

higiene, proteção da maternidade e educação parental.

4. A execução das penas e medidas privativas da liberdade aplicadas a reclusos estrangeiros 

ou pertencentes a minorias étnicas ou linguísticas deve, na medida do possível, permitir a 

expressão dos seus valores culturais, atenuar as eventuais dificuldades de integração social 

ou de domínio da língua portuguesa, designadamente proporcionando contactos com 

entidades consulares ou diplomáticas ou organizações de apoio aos imigrantes, cursos de 

português, tradução de documentos ou intervenção de intérpretes.

5.5. Barreiras Estruturais Identificadas 

Como foi possível perceber pelos resultados do inquérito conduzido neste projeto EESPPIP,  

a educação em meio prisional é diferente da educação em meio livre, sofrendo uma série de 

barreiras.
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Ao nível do estabelecimento prisional, por si só:

• Falta de trabalhadores.

• Falta de meios

• Falta de envolvimento dos trabalhadores.

• Falta de um Sistema justo e equitativo entre os diferentes trabalhadores

• Falta de consciência dos gestores em relação ao conhecimento real dos seus trabalhadores, 

relativamente às oportunidades e espaços de educação 

Ao nível dos cidadãos reclusos:

• As dificuldades financeiras e pessoais dos cidadãos reclusos,

• O seu nível básico de educação e a sua falta de envolvimento,

• As experiências negativas que os cidadãos reclusos possuem com a escola. É certo que as 

relações com a escola e sistema podem mudar no estabelecimento prisional, se os educadores 

desenvolverem uma abordagem diferente 

• A sua volatilidade: alguns cidadãos reclusos não ficam tempo suficiente na prisão para 

completar os cursos, enquanto que outros, são condenados a penas maiores, não sentido 

necessidade de se inscrever na escola ou em formações.

No caso específico das mulheres reclusas e das minorias, estas enfrentam um conjunto de 

barreiras no acesso à aprendizagem, institucionais (ou seja, associadas com a situação de 

reclusão e questões de disposição) e pessoais (ou seja, relacionadas com circunstâncias pessoais). 

Para além disso, dado o contexto em vigor nos vários países da Europa, existem uma série de 

fatores que limitam o alcance e a diversidade da oferta educacional e formativa disponibilizada, 

incluindo: 

• Limitados recursos e trabalhadores;

• As restrições impostas pelos requisitos de segurança no regime prisional;

• As prioridades dos decisores políticos (Salesse et al., n.d.);

• Feminização da pobreza com foco no local de trabalho;

• Baixo nível de instrução;

• Ambientes disruptivos.
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O objetivo deste artigo foi analisar a situação atual do tratamento nas prisões, desde a educação 

escolar até à intervenção socioeducativa, tendo como público alvo as mulheres reclusas com 

dependência de substâncias. Esta investigação R&D, foi desenvolvida através de uma metodologia 

multimodal com uma amostra de 15% de mulheres detidas em prisões nacionais. No total 

obtiveram-se 538 questionários, 61 entrevistas semiestruturadas que aferiram a participação e a 

avaliação de pessoas em programas formais (literacia, baixo nível de educação secundária, acima 

do ensino secundário e universidade) e programas sociais (autoestima, competências sociais, 

educação de crianças, género, programas desportivos e socioculturais, módulos sobre respeito 

e preparação para a vida em liberdade). O estudo partiu da análise de quatro perfis de consumo 

diferentes (não dependentes, dependentes, ex-dependentes e dependentes que se encontram 

em programas de metadona). O estudo apresenta alguns dos dados mais significativos, no 

ramo das atividades educacionais e da sua influência no processo de prevenção e cessação do 

consumo de drogas e na reintegração social (Del Pozo Serrano, 2015). 

O estudo demonstrou um feedback positivo e maior dos programas focados nas competências 

socio-educacionais (ordenadas aqui da maior para a menor: autoestima, competências sociais, 

programas socioculturais e questões de género) do que outros programas comuns. Contudo, 

os programas escolares foram bastante bem classificados, representando uma falta de nível 

educacional básico em quase 26% das mulheres reclusas (idem). 

De acordo com o estudo, 23% das mulheres inquiridas não possuem habilitações literárias e/ ou 

não terminaram a educação primária. Posteriormente, 18% das mulheres completaram o ensino 

primário, e, 17% completaram o ensino básico, 13% possuem formação profissional, 8% têm o 

ensino secundário, e uma percentagem muito reduzida de apenas 7% possui o ensino superior 

(idem).

6. Um estudo de caso de prevenção e 
     tratamento no ambiente penitenciário 
     (Del Pozo Serrano, 2015) 

Tabela 5: Distribuição da população prisional, em Espanha, de acordo com a nacionalidade e o sexo (31-12-
2019)

Homens % Mulheres % Total %

Espanholas 34715 74,9 2.813 73,8 37528 74,9

Estrangeiras 11.603 25,1 998 26,2 12.601 25,1

Total 46318 100 3811 100 50.129 100
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Tabela 6: Avaliação dos programas educativos regulares

Tabela 7: Avaliação das Mulheres dos Programas socio educacionais

Apreciação Ensino secundário VET Universidade

Muito Bom 48% 50% 35%

Bom 26% 33% 45%

Normal 26% 10% 20%

Mau 0% 7% 0%

Apreciação Sociocultural Competências 
sociais 

Género Violência por 
género 

Autoestima Educação 
Infantil

Preparação 
para a 
liberdade

Mau 3% 5% 2% 3% 2% 6% 8%

Normal 7% 4% 8% 9% 6% 13% 7%

Bom 44% 38% 36% 36% 33% 23% 30%

Muito Bom 46% 53% 54% 52% 59% 58% 55%

No geral, verifica-se uma avaliação positiva das mulheres relativamente aos programas 

educacionais regulares, principalmente na perspetiva socioeducativa, destacando-se esta última 

como potenciadora do desenvolvimento de fatores de proteção nos processos de cessação do 

consumo de drogas. Apesar da sua alta valorização, nem todas as mulheres (apenas 53% das que 

responderam ao questionário) participaram nos programas/atividades que se incluem no campo 

profissional do ensino superior, tais como os programas socioculturais, de competências sociais, 

programas de violência de género, cursos de género, cursos de autoestima, cursos de educação 

infantil e cursos de adaptação e preparação para a liberdade. 

• Embora o SGIP promova programas educacionais, formação formal que implique que a 

pessoa complete o ensino básico, a promoção do ensino secundário ou do ensino superior é 

percecionada como uma prioridade das mulheres. 23% das mulheres que reponderam aos 

questionários não possuem escolaridade mínima ou não concluíram a educação primária. 

Neste sentido, apenas 26% destas participaram em programas formais de educação (cursos 

de literacia de adultos, literacia e espanhol, educação secundária, educação regular, ensino 

secundário, 2º a 3º ciclos e estudos universitários). Esta realidade demonstra que ainda não 

existe um acesso universal das mulheres reclusas à educação nem um enfoque nestas no 

tratamento prisional, que deveria assumir a educação como uma porta fundamental para a 

futura reintegração socio-laboral/ reintegração. 
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• Em geral, os autores demonstraram que, as mulheres consumidoras são as que melhor 

valorizaram os programas de autoestima e de competências sociais (ou aqueles que 

aprofundam a aquisição de competências sociais e de preparação para a liberdade). Isto 

porque estes programas apoiam a sua recuperação, sendo menos valorizados pelas ex-

consumidoras e pelas que frequentam programas de metadona, uma vez que aqui o risco 

de recaída é menor. As mulheres com um perfil de consumo (dependentes e a frequentar 

programas de metadona (PMM)) demonstraram um elevado interesse nos cursos 

socioculturais e de desporto), um ponto de partida que permite a prevenção e a melhoria 

integral na saúde. Esta conclusão central, deve conduzir a Instituição Penitenciária a alocar 

os seus esforços e atenção nos programas motivacionais e de prevenção de recaída desta 

população.

• Apesar da maioria das mulheres serem mães (cerca de 80%), poucas participaram nos cursos 

e programas de educação infantil (7% das mulheres inquiridas). Este resultado evidencia a 

necessidade de tratamentos específicos em relação às competências parentais e maternais 

nos estabelecimentos prisionais, especialmente para os consumidores ativos, que são os 

que menos valorizam estes programas, necessitando assim de um maior reforço e motivação 

socioeducativa.

• Apesar dos avanços nas políticas de tratamentos de género na Europa e em Espanha, existe 

uma reduzida participação das mulheres nessas formações de género (11% das inquiridas) 

e, portanto, pode-se afirmar, que em Espanha não existe uma atenção e cuidado suficientes 

para com as mulheres recluídas, a maioria vítimas de violência de género. Urge assim avançar 

e evoluir neste sentido (Del Pozo Serrano, 2015).
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“A educação deve estar no coração do sistema prisional”. 
Se a educação é o motor da mobilização social, também é 
o motor da reabilitação da população reclusa.

Com o objetivo de alcançar este objetivo, propomos as seguintes recomendações:

Um grande investimento nos recursos humanos e económicos  para evitar estabelecimentos 

prisionais sobrelotados. Melhores condições nos estabelecimentos prisionais e uma maior 

percentagem de trabalhadores por cidadãos reclusos, num ambiente que permita a todo o staff 

estar mais envolvido nos programas educacionais.

Melhorar a formação do staff  (competências interpessoais, mentoria). Isto pode ser feito de 

diversas formas, tais como pelos Dias de Formação Europeus. Para incentivar a formação dos 

trabalhadores prisionais, as horas que estes dedicam à formação devem ser contabilizadas como 

horas de trabalho, devendo, assim, ser pagas.

Informar e promover o acesso a Ferramentas de oportunidades europeias para a formação de 

jovens e adultos. Paralelamente à melhoria da formação dos trabalhadores prisionais, existem 

inúmeras oportunidades de formação ao nível Europeu, para jovens e adultos.

Necessidade de desenvolver programas de educação socio Educacionais competências 

interpessoais e até mesmo da autoconfiança. Estes programas são especialmente importantes 

para lidar com as pessoas reclusas que se encontram, por exemplo, com comportamentos 

aditivos. Através da implementação destes programas educacionais, podem ser atendidas 

algumas das necessidades dos cidadãos reclusos mais vulneráveis. 

O Feedback e a Avaliação de todos os funcionários envolvidos:  Os serviços prisionais e de 

reinserção, e as autoridades educativas devem administrar, de forma regular, questionários à 

população reclusa. Isto permitirá identificar as suas necessidades, e averiguar se as atividades 

educacionais oferecidas respondem a essas necessidades. Um problema oposto que surge desta 

recomendação é o do apoio recebido pelos profissionais para motivarem a aprendizagem pelos 

cidadãos reclusos. Os gestores referiram no estudo que os funcionários recebiam formação neste 

sentido, enquanto que os próprios funcionários referiram não receber qualquer tipo de formação 

relacionada com estas questões.

7. Conclusão
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Formação: EESPIP – Suporte Europeu Educacional para guardas-prisionais 
interagindo com a aprendizagem na Prisão : Contexto com Mulheres & Minorias

Módulo IO5: Apoio para o reforço estrutural do sistema 
educacional nos estabelecimentos prisionais

Formador: 

Sessão nr.: Duração: 5 horas Data :

Objetivos gerais: Ajudar os gestores/adjuntos das prisões, o staff e os 
stakeholders a analisar as principais características 
que podem apoiar o reforço estrutural do sistema 
educacional na prisão.

Resultados de aprendizagem: Permitir que os gestores/adjuntos prisionais e os 
stakeholders compreendam a importância da:

• Aprendizagem ao longo da vida para as mulheres e 
minorias no contexto prisional, mas também para 
todos os trabalhadores.

• Relação guarda prisional/ pessoa reclusa na 
formação.

Os formadores estarão aptos a organizar sessões de 
formação para explicar aos gestores/adjuntos dos 
estabelecimentos prisionais, como melhorar de forma 
estrutural, o  sistema educacional nas prisões.

Conteúdos: • Apresentação do Projeto EESPIP 

• Introdução sobre como melhorar e implementar a 
Educação Prisional, numa perspetiva estrutural

• Os gestores/adjuntos prisionais e o seu papel

• Favorecer o acesso à formação a mulheres e minorias

• O Sistema de formação e como melhorar

• O envolvimento de todos os membros do staff

• Formação para o staff

• Lei & E o papel do governo nos estabelecimentos 
prisionais 

• Barreiras estruturais identificadas

Métodos: Formação expositiva, interrogativa e digitalmente 
interativa, com variação entre conteúdos teóricos e 
atividades práticas e e role-playing. Feedback pela 
experiência.

Reconhecimento:  Formação certificada EQF nível: IV
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PLANO DO MÓDULO

Horário
(proposto)

Atividades Recursos e materiais

9.00h -9.30h Apresentação; Atividades de quebra-gelo PPT & Kahoot

9.30h às 10.30h Introdução sobre como melhorar e implementar a 
Educação Prisional, numa perspetiva estrutural

O papel dos gestores/adjuntos prisionais e os seus 
principais desafios

Apresentação PPT 

Partilha de 
experiências entre os 
participantes

(Exercícios de grupo)

10.30h Descanso

10.45h às 11.15h Favorecer o acesso à formação a mulheres e 
minorias

Brainstorming sobre o Sistema de formação e 
como o melhorar

Apresentação PPT 

Partilha de 
experiências entre os 
participantes

(exercícios de grupo)

11.15h ao 12.00h Formação dos trabalhadores prisionais: ACESSO a 
ferramentas e recursos Europeus

Apresentação PPT 

12.00h à 13.00h Lei & o papel do governo nos estabelecimentos 
prisionais 

Barreiras estruturais identificadas

Apresentação PPT 

Atividades práticas

13.00h à 13.30h Debriefing Jamboard/mentimeter

Avaliação do 
curso

Verificar se o curso cumpre os requisitos Questionário de 
Avaliação

8. Sessões de Formação- Plano do Módulo 
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