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INTRODUÇÃO 

Neste documento, apresenta
elencados na reunião de 10 e 11 de Outubro de 2013, 
Encontro Geral dos Parceiros no Projeto 
nos dias 8 e 9 de Maio de 2014. Alguns dos mesmos tópicos serão concretizados 
durante essa Visita de Estudo. A ordem de trabalhos então defi
  

1. SISTEMA DE ENSINO EM CONTEXTO PRISIONAL.

 
2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO (2013/2014).

 

3. UM EXEMPLO DE “BOAS-PRÁTICAS” DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO.

 

4. PROCEDIMENTO ADOTADO PARA COM O ESTUDANTE/RECLUSO, NO MOMENTO
INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL.

 

5. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO CURSO DE PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS 
LÍNGUAS. 

 

6. PONTOS FORTES / PONTOS FRACOS.

 

Entretanto, apresentaremos as estratégias desenvolvidas, ou em curso, que melhor 
caracterizarão a situação actual no país anfitrião 

 
 
1. SISTEMA DE ENSINO PORTUGUÊS EM CONTEXTO PRISIONAL 

ENTRE OS FORMADORES/PROFESSORES E O SISTEMA PRISIONAL
 
1.1. Apresentação do Sistema Prisional Português 
  
 

 

Neste documento, apresenta-se um ponto de situação relativamente aos tópicos 
elencados na reunião de 10 e 11 de Outubro de 2013, para serem desenvolvidos no 3º 
Encontro Geral dos Parceiros no Projeto – a Visita de Estudo a decorrer em Portugal, 
nos dias 8 e 9 de Maio de 2014. Alguns dos mesmos tópicos serão concretizados 
durante essa Visita de Estudo. A ordem de trabalhos então definida foi a seguinte:

1. SISTEMA DE ENSINO EM CONTEXTO PRISIONAL. 

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO (2013/2014). 

PRÁTICAS” DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO.

4. PROCEDIMENTO ADOTADO PARA COM O ESTUDANTE/RECLUSO, NO MOMENTO
INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. 

5. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO CURSO DE PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS 

6. PONTOS FORTES / PONTOS FRACOS. 

Entretanto, apresentaremos as estratégias desenvolvidas, ou em curso, que melhor 
ão actual no país anfitrião - Portugal. 

SISTEMA DE ENSINO PORTUGUÊS EM CONTEXTO PRISIONAL - COORDENAÇÃO 
ENTRE OS FORMADORES/PROFESSORES E O SISTEMA PRISIONAL 

1.1. Apresentação do Sistema Prisional Português  
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a Visita de Estudo a decorrer em Portugal, 
nos dias 8 e 9 de Maio de 2014. Alguns dos mesmos tópicos serão concretizados 

nida foi a seguinte: 

PRÁTICAS” DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO. 

4. PROCEDIMENTO ADOTADO PARA COM O ESTUDANTE/RECLUSO, NO MOMENTO DE 

5. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO CURSO DE PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS 

Entretanto, apresentaremos as estratégias desenvolvidas, ou em curso, que melhor 

COORDENAÇÃO 



 

 

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
DGRSP, é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 
administrativa. 
 
A DGRSP tem por missão o desenvolvimento das políticas de prevenção criminal, de 
execução das penas e medidas e de 
complementar dos sistemas tutelar educativo e prisional, assegurando condições 
compatíveis com a dignidade humana e contribuindo para a defesa da ordem e da paz 
social.  
 
Esta Direção-Geral efetua uma intervenção c
sentencial até à libertação, preparando, em colaboração com os serviços do setor 
público e privado, oportunidades de mudança e de reinserção social, diminuindo as 
consequências negativas da privação da liberdade e redu
criminal1. 
 

O instrumento constitucional que regulamenta a execução das penas e medidas 
privativas da liberdade é o Código da Execução de Penas e Medidas Privativas de 
Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de Outu
 
A DGSP assume um modelo hierarquizado, nas áreas de gestão e administração, de 
execução de medidas privativas de liberdade, de estudos de planeamento, de 
formação e segurança, e um modelo matricial, nas áreas de tratamento penitenciário, 
no que respeita aos cuidados de saúde, ensino, formação profissional, trabalho, 
desporto, animação sociocultural e preparação da liberdade condicional e da liberdade 
para prova, assim como, na exploração das atividades económicas dos 
estabelecimentos. Inclui ainda um
Auditoria e Inspeção (SAI), que fiscaliza a organização
Estabelecimentos Prisionais. 
 
Existem em Portugal 4 Distritos Judiciais e 49 Estabelecimentos Prisionais (EP) em 
funcionamento, dependentes e integrados na
Prisionais, órgão integrado no Ministério da Justiça. 
 
A classificação dos estabelecimentos prisionais
segurança e do grau de complexidade de gestão. Em função do 
estabelecimentos prisionais são de segurança especial, alta e média, sem prejuízo de 
poderem incluir unidades de diferente nível de segurança, 
Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
um grau elevado e um grau m

                                                            
1
 Decreto-Lei n.º 215/2012 de 28 de setembro.
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 Portaria n.º 13/2013 de 11 de janeiro

Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, abreviadamente designada por 
DGRSP, é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 

A DGRSP tem por missão o desenvolvimento das políticas de prevenção criminal, de 
execução das penas e medidas e de reinserção social e a gestão articulada e 
complementar dos sistemas tutelar educativo e prisional, assegurando condições 
compatíveis com a dignidade humana e contribuindo para a defesa da ordem e da paz 

Geral efetua uma intervenção centrada no indivíduo desde a fase pré
sentencial até à libertação, preparando, em colaboração com os serviços do setor 
público e privado, oportunidades de mudança e de reinserção social, diminuindo as 
consequências negativas da privação da liberdade e reduzindo os riscos de reincidência 

O instrumento constitucional que regulamenta a execução das penas e medidas 
privativas da liberdade é o Código da Execução de Penas e Medidas Privativas de 
Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro.  

A DGSP assume um modelo hierarquizado, nas áreas de gestão e administração, de 
execução de medidas privativas de liberdade, de estudos de planeamento, de 
formação e segurança, e um modelo matricial, nas áreas de tratamento penitenciário, 

eita aos cuidados de saúde, ensino, formação profissional, trabalho, 
desporto, animação sociocultural e preparação da liberdade condicional e da liberdade 
para prova, assim como, na exploração das atividades económicas dos 
estabelecimentos. Inclui ainda um organismo de controlo interno, o Serviço de 

I), que fiscaliza a organização e o funcionamento dos 
 

Existem em Portugal 4 Distritos Judiciais e 49 Estabelecimentos Prisionais (EP) em 
dentes e integrados na Direção Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais, órgão integrado no Ministério da Justiça.  

A classificação dos estabelecimentos prisionais2 faz-se em função do nível de 
segurança e do grau de complexidade de gestão. Em função do nível de segurança, os 
estabelecimentos prisionais são de segurança especial, alta e média, sem prejuízo de 
poderem incluir unidades de diferente nível de segurança, criadas por despacho do 

Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. A complexidade da gestão comporta 
um grau elevado e um grau médio, e afere-se em função da classificação de segurança, 

                     
Lei n.º 215/2012 de 28 de setembro. 

janeiro 
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Prisionais, abreviadamente designada por 
DGRSP, é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 

A DGRSP tem por missão o desenvolvimento das políticas de prevenção criminal, de 
reinserção social e a gestão articulada e 

complementar dos sistemas tutelar educativo e prisional, assegurando condições 
compatíveis com a dignidade humana e contribuindo para a defesa da ordem e da paz 

a no indivíduo desde a fase pré-
sentencial até à libertação, preparando, em colaboração com os serviços do setor 
público e privado, oportunidades de mudança e de reinserção social, diminuindo as 

zindo os riscos de reincidência 

O instrumento constitucional que regulamenta a execução das penas e medidas 
privativas da liberdade é o Código da Execução de Penas e Medidas Privativas de 

A DGSP assume um modelo hierarquizado, nas áreas de gestão e administração, de 
execução de medidas privativas de liberdade, de estudos de planeamento, de 
formação e segurança, e um modelo matricial, nas áreas de tratamento penitenciário, 

eita aos cuidados de saúde, ensino, formação profissional, trabalho, 
desporto, animação sociocultural e preparação da liberdade condicional e da liberdade 
para prova, assim como, na exploração das atividades económicas dos 

organismo de controlo interno, o Serviço de 
e o funcionamento dos 

Existem em Portugal 4 Distritos Judiciais e 49 Estabelecimentos Prisionais (EP) em 
eral de Reinserção e Serviços 

se em função do nível de 
nível de segurança, os 

estabelecimentos prisionais são de segurança especial, alta e média, sem prejuízo de 
criadas por despacho do 

da gestão comporta 
se em função da classificação de segurança, 



 

 

da lotação, das características da população prisional, da diversidade de regimes, dos 
programas aplicados e da dimensão dos meios a gerir.
 
Relativamente à Formação Profissional dos funcionários da DGRSP, encontra
integrada na DGRSP a Divisão de Formação (DF), à qual compete entre outras 
atividades:  

 

- Identificar as necessidades de formação e aperfeiçoamento profissionais, em 
articulação com as demais unidades orgânicas, tendo em vista a prossecução dos 
objetivos estratégicos da DGRSP bem como o desenvolvimento dos recursos humanos; 

- Propor e concretizar as políticas de desenvolvimento de recursos humanos no que 
respeita à formação inicial e contínua, nomeadamente as que resultem dos planos de 
atividades ou de processos de mudança; 

- Definir metodologias de avaliação do impacto das ações de formação e 
aperfeiçoamento profissional na produtividade dos trabalhadores e nos serviços 
prestados;  

- Promover a utilização de métodos alternativos de formação, designadamente com 
recurso ao e-learning;  

- Organizar e manter atualizados os manuais técnico
formação realizadas;  

- Proceder à divulgação das ações de formação e assegurar os procedimentos relativos 
à inscrição, controlo de presenças e certificação; 

- Colaborar com a Secretaria
candidaturas centralizadas das ações de 

- Promover a candidatura de ações de formação a outros apoios financeiros;

- Organizar e manter atualizada uma bolsa de formadores e assegurar os 
procedimentos de contratação de formadores externos, em articulação com o ser
competente;  

- Preparar e assegurar a execução de protocolos de cooperação com outros 
organismos e entidades, visando diversificar e alargar a oferta formativa, bem como 
melhorar as condições de acesso à formação por parte dos trabalhadores da DGRSP.

 
É também à DGRSP que incumbe a execução das medidas alternativas à prisão e com 
recurso a meios de vigilância eletrónica e a função de preparar a liberdade condicional, 
assegurando o seu acompanhamento. 
 

da lotação, das características da população prisional, da diversidade de regimes, dos 
programas aplicados e da dimensão dos meios a gerir. 

Relativamente à Formação Profissional dos funcionários da DGRSP, encontra
da na DGRSP a Divisão de Formação (DF), à qual compete entre outras 

Identificar as necessidades de formação e aperfeiçoamento profissionais, em 
com as demais unidades orgânicas, tendo em vista a prossecução dos 

objetivos estratégicos da DGRSP bem como o desenvolvimento dos recursos humanos; 

Propor e concretizar as políticas de desenvolvimento de recursos humanos no que 
al e contínua, nomeadamente as que resultem dos planos de 

atividades ou de processos de mudança;  

Definir metodologias de avaliação do impacto das ações de formação e 
aperfeiçoamento profissional na produtividade dos trabalhadores e nos serviços 

Promover a utilização de métodos alternativos de formação, designadamente com 

Organizar e manter atualizados os manuais técnico-pedagógicos das ações de 

Proceder à divulgação das ações de formação e assegurar os procedimentos relativos 
à inscrição, controlo de presenças e certificação;  

Colaborar com a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, na preparação das 
candidaturas centralizadas das ações de formação a fundos comunitários;  

Promover a candidatura de ações de formação a outros apoios financeiros; 

Organizar e manter atualizada uma bolsa de formadores e assegurar os 
procedimentos de contratação de formadores externos, em articulação com o ser

Preparar e assegurar a execução de protocolos de cooperação com outros 
des, visando diversificar e alargar a oferta formativa, bem como 

melhorar as condições de acesso à formação por parte dos trabalhadores da DGRSP.

É também à DGRSP que incumbe a execução das medidas alternativas à prisão e com 
recurso a meios de vigilância eletrónica e a função de preparar a liberdade condicional, 
assegurando o seu acompanhamento.  
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Organizar e manter atualizada uma bolsa de formadores e assegurar os 
procedimentos de contratação de formadores externos, em articulação com o serviço 

Preparar e assegurar a execução de protocolos de cooperação com outros 
des, visando diversificar e alargar a oferta formativa, bem como 

melhorar as condições de acesso à formação por parte dos trabalhadores da DGRSP. 

É também à DGRSP que incumbe a execução das medidas alternativas à prisão e com 
recurso a meios de vigilância eletrónica e a função de preparar a liberdade condicional, 



 

 

São órgãos dos Estabelecimentos Prisionais, o Dire
 
A execução das penas de prisão é acompanhada e fiscalizada pelos Tribunais de 
Execução de Penas (TEP), que têm por competência, entre outras matérias, a 
concessão e revogação da Liberdade Condicional e a concessão de Saídas 
Jurisdicionais.  
 
As medidas de flexibilização da pena traduzem
ou administrativas, que “visam a manutenção e promoção dos laços familiares e 

sociais e a preparação para a vida em liberdade”

consistem em “saídas de curta duração, para manter e promover os laços familiares e 

sociais; há ainda saídas para a realização de atividades; saídas especiais, por motivos 

de particular significado humano ou para resolução de situações urgentes e in

e saídas de preparação para a liberdade”

os reclusos podem cumprir pena no regime comum, aberto, ou de segurança; no 
regime aberto, podem exercer atividades, sob vigilância, dentro do perímetro do 
Estabelecimento Prisional (EP), ou frequentar atividades como trabalho, escola, ou 
outras, fora do EP, sem vigilância, dependendo das situações individuais.

 

Os Estabelecimentos Prisionais no Algarve

 
 
No Algarve, actualmente, há três estabelecimentos prisionais,
reclusos do género masculino: Faro, Olhão e Silves, mas só participam neste projeto os 
dois primeiros:  
 

- O Estabelecimento Prisional Regional de Faro

 
O Estabelecimento Prisional Regional de Faro foi criado em 1972 e está instalado no 
edifício da antiga Cadeia Comarcã. Em 1997, as instalações beneficiaram de obras de 
remodelação e ampliação, visando sobretudo melhorar as instalações para reclusos e 
funcionários.  
O Estabelecimento Prisional destina
residentes na região do Algarve e preventivos à ordem do Tribunal da Comarca de 
Faro. 
 

- O Estabelecimento Prisional de Olhão

 
O Estabelecimento Prisional Regional de 
Dispõe de espaços de alojamento individual e coletivo, todos com instalações 
sanitárias. Recebeu recentemente obras de beneficiação.  

                                                            
3
 http://www.dgsp.mj.pt/paginas/estatisticas/estatisticastrimestrais.php.

São órgãos dos Estabelecimentos Prisionais, o Diretor e o Conselho Técnico.  

A execução das penas de prisão é acompanhada e fiscalizada pelos Tribunais de 
Execução de Penas (TEP), que têm por competência, entre outras matérias, a 
concessão e revogação da Liberdade Condicional e a concessão de Saídas 

As medidas de flexibilização da pena traduzem-se em licenças de saída jurisdicionais 
“visam a manutenção e promoção dos laços familiares e 

sociais e a preparação para a vida em liberdade”, as licenças de saída administ
“saídas de curta duração, para manter e promover os laços familiares e 

sociais; há ainda saídas para a realização de atividades; saídas especiais, por motivos 

de particular significado humano ou para resolução de situações urgentes e in

e saídas de preparação para a liberdade”. Quanto aos regimes de execução de pena, 
os reclusos podem cumprir pena no regime comum, aberto, ou de segurança; no 
regime aberto, podem exercer atividades, sob vigilância, dentro do perímetro do 

cimento Prisional (EP), ou frequentar atividades como trabalho, escola, ou 
outras, fora do EP, sem vigilância, dependendo das situações individuais. 

Os Estabelecimentos Prisionais no Algarve3 

há três estabelecimentos prisionais, todos eles destinados a 
reclusos do género masculino: Faro, Olhão e Silves, mas só participam neste projeto os 

O Estabelecimento Prisional Regional de Faro 

O Estabelecimento Prisional Regional de Faro foi criado em 1972 e está instalado no 
edifício da antiga Cadeia Comarcã. Em 1997, as instalações beneficiaram de obras de 
remodelação e ampliação, visando sobretudo melhorar as instalações para reclusos e 

O Estabelecimento Prisional destina-se essencialmente a reclusos condenados 
residentes na região do Algarve e preventivos à ordem do Tribunal da Comarca de 

O Estabelecimento Prisional de Olhão 

O Estabelecimento Prisional Regional de Olhão reabriu em 19 de Março de 2008.
Dispõe de espaços de alojamento individual e coletivo, todos com instalações 
sanitárias. Recebeu recentemente obras de beneficiação.   

                     

http://www.dgsp.mj.pt/paginas/estatisticas/estatisticastrimestrais.php. 
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A execução das penas de prisão é acompanhada e fiscalizada pelos Tribunais de 
Execução de Penas (TEP), que têm por competência, entre outras matérias, a 
concessão e revogação da Liberdade Condicional e a concessão de Saídas 

se em licenças de saída jurisdicionais 
“visam a manutenção e promoção dos laços familiares e 
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sociais; há ainda saídas para a realização de atividades; saídas especiais, por motivos 

de particular significado humano ou para resolução de situações urgentes e inadiáveis; 
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O Estabelecimento Prisional Regional de Faro foi criado em 1972 e está instalado no 
edifício da antiga Cadeia Comarcã. Em 1997, as instalações beneficiaram de obras de 
remodelação e ampliação, visando sobretudo melhorar as instalações para reclusos e 

se essencialmente a reclusos condenados 
residentes na região do Algarve e preventivos à ordem do Tribunal da Comarca de 

Olhão reabriu em 19 de Março de 2008. 
Dispõe de espaços de alojamento individual e coletivo, todos com instalações 



 

 

A população prisional é essencialmente constituída por reclusos preventivos à ordem
dos Tribunais de Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. 

1.1.1. Sistema de Ensino em Contexto Prisional

Até 1979, o ensino foi assegurado por técnicos do Ministério da Justiça colocados nos 
Estabelecimentos Prisionais, que acumulavam as funções docen
na área da educação. A partir de 1979, o ensino passou a ser conjuntamente assumido 
pelos Ministérios da Justiça e da Educação, com vista a “assegurar a escolaridade 
básica de reclusos e a proporcionar
forma a garantir-lhes a possibilidade de continuarem a sua formação”. Em todos os 
documentos legislativos verifica
privação da liberdade e não o acesso à formação escolar, profissional
 
É também justificada a não criação de um quadro próprio de professores a trabalhar 
nos estabelecimentos prisionais, por razões económicas e pedagógicas. Este facto tem 
implicações na não existência de formação inicial de professores para inte
contexto prisional e de outras inadequações. Assim, foi determinado que o 1º ciclo do 
ensino básico seja assegurado através de professores destacados, o 2º e 3º ciclos pelos 
professores das escolas de ensino básico mais próximas geograficamente.
docente faz parte do próprio horário dos professores. Os planos de estudo, os 
programas, os professores e os materiais de ensino previstos são os mesmos do ensino 
regular exterior à cadeia. 
 
Perante este quadro, percebe
modelos de ensino previstos, dos programas, metodologias e instrumentos 
pedagógicos disponíveis.  
 
Em 1988, os Ministérios do Emprego e da Segurança Social e da Justiça ratificaram um 
protocolo, que criou o Centro Protocolar de
Justiça (CPJ), com a função de promover atividades de formação profissional para 
valorização da população jovem ou adulta sob a tutela dos serviços do Ministério da 
Justiça, tendo em vista a sua integração na socieda
promoção de cursos de formação profissional nas prisões está também aberto às 
entidades privadas e ao Ministério da Educação, através das escolas associadas. Desde 
1999, o ensino/formação escolar da população prisional é 
estabelecimentos prisionais. Os EP’s elaboram um projeto educativo e, paralelamente 
ao ensino, implementam diversas atividades extracurriculares e ministram cursos de 
educação extraescolar, nomeadamente, Português para Estrangeiros, 
Cidadania, Artes Visuais, Música,
 

 
1.2. Coordenação entre os Formadores/Professores e a Administração Prisional
 

A população prisional é essencialmente constituída por reclusos preventivos à ordem
dos Tribunais de Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António.  

Sistema de Ensino em Contexto Prisional 

Até 1979, o ensino foi assegurado por técnicos do Ministério da Justiça colocados nos 
Estabelecimentos Prisionais, que acumulavam as funções docentes com outras tarefas 
na área da educação. A partir de 1979, o ensino passou a ser conjuntamente assumido 
pelos Ministérios da Justiça e da Educação, com vista a “assegurar a escolaridade 
básica de reclusos e a proporcionar-lhes um ensino integrado no sistema educativo, de 

lhes a possibilidade de continuarem a sua formação”. Em todos os 
documentos legislativos verifica-se a preocupação de definir que a pena só implique a 
privação da liberdade e não o acesso à formação escolar, profissional e cultural.

É também justificada a não criação de um quadro próprio de professores a trabalhar 
nos estabelecimentos prisionais, por razões económicas e pedagógicas. Este facto tem 
implicações na não existência de formação inicial de professores para intervenção em 
contexto prisional e de outras inadequações. Assim, foi determinado que o 1º ciclo do 
ensino básico seja assegurado através de professores destacados, o 2º e 3º ciclos pelos 
professores das escolas de ensino básico mais próximas geograficamente.
docente faz parte do próprio horário dos professores. Os planos de estudo, os 
programas, os professores e os materiais de ensino previstos são os mesmos do ensino 

Perante este quadro, percebe-se facilmente a desadequação face ao público
modelos de ensino previstos, dos programas, metodologias e instrumentos 

Em 1988, os Ministérios do Emprego e da Segurança Social e da Justiça ratificaram um 
protocolo, que criou o Centro Protocolar de Formação Profissional para o Sector da 
Justiça (CPJ), com a função de promover atividades de formação profissional para 
valorização da população jovem ou adulta sob a tutela dos serviços do Ministério da 
Justiça, tendo em vista a sua integração na sociedade e no mundo laboral. O sector da 
promoção de cursos de formação profissional nas prisões está também aberto às 
entidades privadas e ao Ministério da Educação, através das escolas associadas. Desde 
1999, o ensino/formação escolar da população prisional é assegurado em todos os 
estabelecimentos prisionais. Os EP’s elaboram um projeto educativo e, paralelamente 
ao ensino, implementam diversas atividades extracurriculares e ministram cursos de 
educação extraescolar, nomeadamente, Português para Estrangeiros, Educação para a 

dadania, Artes Visuais, Música, Desporto, entre outros. 

Coordenação entre os Formadores/Professores e a Administração Prisional
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A população prisional é essencialmente constituída por reclusos preventivos à ordem 

Até 1979, o ensino foi assegurado por técnicos do Ministério da Justiça colocados nos 
tes com outras tarefas 

na área da educação. A partir de 1979, o ensino passou a ser conjuntamente assumido 
pelos Ministérios da Justiça e da Educação, com vista a “assegurar a escolaridade 

tema educativo, de 
lhes a possibilidade de continuarem a sua formação”. Em todos os 

se a preocupação de definir que a pena só implique a 
e cultural. 

É também justificada a não criação de um quadro próprio de professores a trabalhar 
nos estabelecimentos prisionais, por razões económicas e pedagógicas. Este facto tem 

rvenção em 
contexto prisional e de outras inadequações. Assim, foi determinado que o 1º ciclo do 
ensino básico seja assegurado através de professores destacados, o 2º e 3º ciclos pelos 
professores das escolas de ensino básico mais próximas geograficamente. O serviço 
docente faz parte do próprio horário dos professores. Os planos de estudo, os 
programas, os professores e os materiais de ensino previstos são os mesmos do ensino 

ção face ao público-alvo dos 
modelos de ensino previstos, dos programas, metodologias e instrumentos 

Em 1988, os Ministérios do Emprego e da Segurança Social e da Justiça ratificaram um 
Formação Profissional para o Sector da 

Justiça (CPJ), com a função de promover atividades de formação profissional para 
valorização da população jovem ou adulta sob a tutela dos serviços do Ministério da 

de e no mundo laboral. O sector da 
promoção de cursos de formação profissional nas prisões está também aberto às 
entidades privadas e ao Ministério da Educação, através das escolas associadas. Desde 

assegurado em todos os 
estabelecimentos prisionais. Os EP’s elaboram um projeto educativo e, paralelamente 
ao ensino, implementam diversas atividades extracurriculares e ministram cursos de 

Educação para a 

Coordenação entre os Formadores/Professores e a Administração Prisional 



 

 

A coordenação entre o corpo docente (Professores e Formadores), nos EPs, 
desenvolve-se enquadrada pelo 
diferenciando-se as estratégias de acordo com o contexto de cada um deles.
 

Verificam-se também coordenação e supervisão sistemáticas dos diversos serviços.

 

2. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO (2013/2014) 
EDUCATIVO DOS EP DE FARO E OLHÃO

 

 

 

“O Projecto Educativo apresenta
interna de cada escola/agrupamento, cuja finalidade é apresentar e explicar as linhas 
orientadoras da actividade educativa e o modo como se combina com as linhas da 
política nacional, e mostrar em que medida cada escola/agrupamento se propõe 
assegurar a continuidade dos seus projectos e intervenções bem sucedidas, isto é, das 
suas boas práticas, e estabelecer novas metas de desenvolvimento. (…) 

Em síntese, o Projecto mostra sobre o quê, e como, a escola reflectiu ao analisar
mesma, clarificando o plano de acção que pretende desenvolver para manter e, se 
necessário, melhorar a qualidade do serviço que presta.” 

 

 in “Contributos para a Construção do Projecto Educativo e do Plano Anual de Actividades da 
Escola ou Agrupamento de Escolas”, Unidade de Acompanhamento de Regime de 
Autonomia Administração e Gestão das Escolas, Ministério da Educação, Março de 1999.

 

 
Um Projeto Educativo é o Bilhe
documento vértice de toda a atividade educativa a empreender. Decorre de um querer 
empreender a construção de uma ação educativa com sentido próprio e coerente, com 
um conjunto de valores partilhados pela co
próprios e que os quer partilhar com o mundo que a rodeia. É, pois, um instrumento 
flexível e aberto, que deve dar resposta às necessidades, problemas e expectativas da 
comunidade educativa e enriquecer

 A partir dos Projetos Educativos dos EPs de Faro e Olhão

A coordenação entre o corpo docente (Professores e Formadores), nos EPs, 
se enquadrada pelo respetivo Projeto Educativo e Plano de Atividades, 

se as estratégias de acordo com o contexto de cada um deles. 

se também coordenação e supervisão sistemáticas dos diversos serviços.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO (2013/2014) – O 
EDUCATIVO DOS EP DE FARO E OLHÃO 

“O Projecto Educativo apresenta-se como um documento fundamental da política 
interna de cada escola/agrupamento, cuja finalidade é apresentar e explicar as linhas 
orientadoras da actividade educativa e o modo como se combina com as linhas da 

nal, e mostrar em que medida cada escola/agrupamento se propõe 
assegurar a continuidade dos seus projectos e intervenções bem sucedidas, isto é, das 
suas boas práticas, e estabelecer novas metas de desenvolvimento. (…)  

Em síntese, o Projecto mostra sobre o quê, e como, a escola reflectiu ao analisar
mesma, clarificando o plano de acção que pretende desenvolver para manter e, se 
necessário, melhorar a qualidade do serviço que presta.”  

strução do Projecto Educativo e do Plano Anual de Actividades da 
Escola ou Agrupamento de Escolas”, Unidade de Acompanhamento de Regime de 
Autonomia Administração e Gestão das Escolas, Ministério da Educação, Março de 1999.

Um Projeto Educativo é o Bilhete de Identidade de uma Instituição Educativa, o 
documento vértice de toda a atividade educativa a empreender. Decorre de um querer 
empreender a construção de uma ação educativa com sentido próprio e coerente, com 
um conjunto de valores partilhados pela comunidade educativa, que os sente como 
próprios e que os quer partilhar com o mundo que a rodeia. É, pois, um instrumento 
flexível e aberto, que deve dar resposta às necessidades, problemas e expectativas da 
comunidade educativa e enriquecer-se com as sugestões que dela vêm. 

Projetos Educativos dos EPs de Faro e Olhão, elaboramos uma síntese.  
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A coordenação entre o corpo docente (Professores e Formadores), nos EPs, 
respetivo Projeto Educativo e Plano de Atividades, 

 

se também coordenação e supervisão sistemáticas dos diversos serviços. 

O PROJECTO 

se como um documento fundamental da política 
interna de cada escola/agrupamento, cuja finalidade é apresentar e explicar as linhas 
orientadoras da actividade educativa e o modo como se combina com as linhas da 

nal, e mostrar em que medida cada escola/agrupamento se propõe 
assegurar a continuidade dos seus projectos e intervenções bem sucedidas, isto é, das 

Em síntese, o Projecto mostra sobre o quê, e como, a escola reflectiu ao analisar-se a si 
mesma, clarificando o plano de acção que pretende desenvolver para manter e, se 

strução do Projecto Educativo e do Plano Anual de Actividades da 
Escola ou Agrupamento de Escolas”, Unidade de Acompanhamento de Regime de 
Autonomia Administração e Gestão das Escolas, Ministério da Educação, Março de 1999. 

te de Identidade de uma Instituição Educativa, o 
documento vértice de toda a atividade educativa a empreender. Decorre de um querer 
empreender a construção de uma ação educativa com sentido próprio e coerente, com 

munidade educativa, que os sente como 
próprios e que os quer partilhar com o mundo que a rodeia. É, pois, um instrumento 
flexível e aberto, que deve dar resposta às necessidades, problemas e expectativas da 

, elaboramos uma síntese.   



 

 

A existência de um Projeto Educativo visa congregar a Equipa (membros internos e 
externos) em torno de princípios comuns e linhas orientadoras de referê

Como se pode ver no texto que se segue, a
um dos PONTOS FORTES dos dois EP. 

 

 

OS PROJETOS EDUCATIVOS DOS EP DE FARO E OLHÃO

I - QUEM SOMOS – OS ESTABELECIMENTOS 
 

 Tendo sido feita a caracterização dos Parceiros, 
Outubro de 2013, em Itália (Augusta), caracterizámos já os EPs de Faro e Olhão (
Quem somos) e, por isso, nesta apresentação resumem
passo, dados quantitativos. Assim, no EP de:
 
- FARO 
 
Figura 1 – Os detidos no EP de Faro, segundo a nacionalidade 

NACIONALIDADE DOS DE

PORTUGUESES 

ESTRANGEIROS 

TOTAL 

 
Figura 2 – Os detidos no EP de Faro, segundo o tipo de detenção 

TIPO DE DETIDOS 

PREVENTIVOS 

PDL 

CONDENADOS 

 
Figura 3 – Os detidos no EP de Faro, segundo as habilitações académicas

HABILITAÇÕES

NÃO SABE LER NEM ESCREVER 

SABE LER E ESCREVER 

1º CICLO ENSINO BÁSICO 

2º CICLO ENSINO BÁSICO 

3º CICLO ENSINO BÁSICO 

ENSINO SECUNDÁRIO 

ENSINO SUPERIOR 

TOTAL 

 
 
- OLHÃO 

Projeto Educativo visa congregar a Equipa (membros internos e 
externos) em torno de princípios comuns e linhas orientadoras de referência.

Como se pode ver no texto que se segue, a importância dada ao serviço educativo é 
um dos PONTOS FORTES dos dois EP.  

PROJETOS EDUCATIVOS DOS EP DE FARO E OLHÃO 
 

OS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DE FARO E OLHÃO

endo sido feita a caracterização dos Parceiros, no 1º Encontro, realizado a 10 e 11 de 
em Itália (Augusta), caracterizámos já os EPs de Faro e Olhão (

) e, por isso, nesta apresentação resumem-se apenas actualizados, neste 
so, dados quantitativos. Assim, no EP de: 

Os detidos no EP de Faro, segundo a nacionalidade  
NACIONALIDADE DOS DETIDOS Nº 

135 

50 

185 

Os detidos no EP de Faro, segundo o tipo de detenção  
Nº TOTAL 

35  
185 14 

136 

Os detidos no EP de Faro, segundo as habilitações académicas 
HABILITAÇÕES Nº 

 4 

18 

60 

53 

36 

13 

1 

185 
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Projeto Educativo visa congregar a Equipa (membros internos e 
ncia. 

importância dada ao serviço educativo é 

OLHÃO 

no 1º Encontro, realizado a 10 e 11 de 
em Itália (Augusta), caracterizámos já os EPs de Faro e Olhão (I - 

se apenas actualizados, neste 



 

 

 
Figura 4 – Os detidos no EP de Olhão, segundo a nacionalidade 

NACIONALIDADE DOS DETIDOS

PORTUGUESES 

ESTRANGEIROS 

TOTAL 

 
 
 
Figura 5 – Os detidos no EP de Olhão, segundo o tipo de detenção 

TIPO DE DETIDOS 

PREVENTIVOS 

EM TRÂNSITO 

CONDENADOS 

 
 

Figura 6 – Os detidos no EP de Olhão, segundo as habilitações académicas
HABILITAÇÕES

NÃO SABE LER NEM ESCREVER 

SABE LER ESCREVER 

FREQUÊNCIA DO 1º CICLO ENSINO BÁSICO

1º CICLO ENSINO BÁSICO 

2º CICLO ENSINO BÁSICO 

3º CICLO ENSINO BÁSICO 

ENSINO SECUNDÁRIO 

TOTAL 
 
 

 
Constituem finalidades as seguintes:
 
- Proporcionar aos detidos as oportunidades para a aquisição de competências 
facilitadoras para a reinserção social, para uma ressocialização sustentável, produtiva e 
integrada, através da melhoria da sua formação acad
 
- Integrar a atividade física e a animação desportiva no contexto prisional, como meio 
de superar tensões e facilitar a interiorização de regras básicas de convivência.
 
- Proporcionar a reflexão sobre temas específicos e, 
projetar para a definição de um percurso de vida depois da prisão, sem reincidências e 
bem-sucedido. 
 
- Apoiar cada detido no replanea

Os detidos no EP de Olhão, segundo a nacionalidade  
TIDOS Nº 

 35 

31 CABO VERDE 11 

OUTROS / 
EUROPEUS 

20 

66 

Os detidos no EP de Olhão, segundo o tipo de detenção  
Nº TOTAL 

62  
66 0 

4 

Os detidos no EP de Olhão, segundo as habilitações académicas 
HABILITAÇÕES Nº 

NÃO SABE LER NEM ESCREVER  2 

4 

FREQUÊNCIA DO 1º CICLO ENSINO BÁSICO 11 

11 

20 

13 

5 

66 

II FINALIDADES E OBJETIVOS 

as seguintes:  

Proporcionar aos detidos as oportunidades para a aquisição de competências 
facilitadoras para a reinserção social, para uma ressocialização sustentável, produtiva e 
integrada, através da melhoria da sua formação académica, profissional e humana.

Integrar a atividade física e a animação desportiva no contexto prisional, como meio 
de superar tensões e facilitar a interiorização de regras básicas de convivência.

Proporcionar a reflexão sobre temas específicos e, assim, contribuir para ajudar a 
projetar para a definição de um percurso de vida depois da prisão, sem reincidências e 

Apoiar cada detido no replaneamento da sua vida fora da cadeia. 
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Proporcionar aos detidos as oportunidades para a aquisição de competências 
facilitadoras para a reinserção social, para uma ressocialização sustentável, produtiva e 

émica, profissional e humana. 

Integrar a atividade física e a animação desportiva no contexto prisional, como meio 
de superar tensões e facilitar a interiorização de regras básicas de convivência. 

assim, contribuir para ajudar a 
projetar para a definição de um percurso de vida depois da prisão, sem reincidências e 



 

 

 
- Dinamizar actividades culturais, recreativas e format
tempos livres e à promoção da vertente psicossocial dos mesmos. 

- Organizar o contacto dos reclusos com o meio exterior, incentivando a troca de 
correspondência e o convívio periódico com familiares e amigos.

- Contribuir para o reforço da identidade dos reclusos e para a melhoria da sua 
autoestima, o que favorecerá a sua reinserção social, após o período de reclusão e na 
expectativa de se evitarem a(s) reincidência(s).
 
 
Estas finalidades desdobram-se nos seguintes 
 
- Adquirir competências funcionais que permitam a inserção social e profissional, após 
o cumprimento da pena. 
- Adquirir, reforçar e consolidar competências básicas, que permitam aplicar 
conhecimentos, por forma a poderem ser reco
reconhecimento e validação de competências nos Centros Novas Oportunidades 
(NO/CRVCC) ou nos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA).
- Adquirir competências básicas de comunicação a nível da Língua Portuguesa (Para 
falantes de outras línguas); 
- Refletir e discutir sobre temas e problemas da atualidade. 
- Melhorar as capacidades físicas;
- Adquirir regras básicas de convivência e cooperação.
- Reforçar a identidade dos reclusos e melhoria da sua autoestima.
 
 

 

1. Linhas orientadoras para as intervenções 

Os Estabelecimentos Prisionais de Faro e Olhão procuram como prioridade a 
reabilitação do recluso, consagrando um tratamento humanitário e de respeito pela 
dignidade da pessoa.  
Tomam-se como princípios orientadores das intervenções da Equipa, incluindo os 
docentes e psicólogos, a personalização, a responsabilização dos diferentes atores no 
terreno, o conhecimento e cumprimento das normas do EP, a pertinência e 
adequação das estratégias e práticas ao contexto (uma população de adultos, em 
geral emocionalmente instável, pouco motivada e, muitas vezes, com capacidades 
diminuídas pelo consumo de drogas), a flexibilidade, a participação empenhada, a 
empatia e a cooperação.  
 

Todo o trabalho desenvolvido com os reclusos deve orientar
reintegração social dos mesmos, devendo sempre serem salvaguardadas a ordem e a 

Dinamizar actividades culturais, recreativas e formativas com vista à ocupação dos 
tempos livres e à promoção da vertente psicossocial dos mesmos.  

Organizar o contacto dos reclusos com o meio exterior, incentivando a troca de 
correspondência e o convívio periódico com familiares e amigos. 

a o reforço da identidade dos reclusos e para a melhoria da sua 
autoestima, o que favorecerá a sua reinserção social, após o período de reclusão e na 
expectativa de se evitarem a(s) reincidência(s). 

se nos seguintes objetivos a atingir pelos detidos:

Adquirir competências funcionais que permitam a inserção social e profissional, após 

Adquirir, reforçar e consolidar competências básicas, que permitam aplicar 
conhecimentos, por forma a poderem ser reconhecidas no processo de 
reconhecimento e validação de competências nos Centros Novas Oportunidades 
(NO/CRVCC) ou nos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA). 

Adquirir competências básicas de comunicação a nível da Língua Portuguesa (Para 

Refletir e discutir sobre temas e problemas da atualidade.  
Melhorar as capacidades físicas; 
Adquirir regras básicas de convivência e cooperação. 

identidade dos reclusos e melhoria da sua autoestima. 

III - LINHAS ORIENTADORAS 

Linhas orientadoras para as intervenções  

Os Estabelecimentos Prisionais de Faro e Olhão procuram como prioridade a 
reabilitação do recluso, consagrando um tratamento humanitário e de respeito pela 

se como princípios orientadores das intervenções da Equipa, incluindo os 
docentes e psicólogos, a personalização, a responsabilização dos diferentes atores no 
terreno, o conhecimento e cumprimento das normas do EP, a pertinência e 

tégias e práticas ao contexto (uma população de adultos, em 
geral emocionalmente instável, pouco motivada e, muitas vezes, com capacidades 
diminuídas pelo consumo de drogas), a flexibilidade, a participação empenhada, a 

balho desenvolvido com os reclusos deve orientar-se no sentido da 
reintegração social dos mesmos, devendo sempre serem salvaguardadas a ordem e a 
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ivas com vista à ocupação dos 

Organizar o contacto dos reclusos com o meio exterior, incentivando a troca de 

a o reforço da identidade dos reclusos e para a melhoria da sua 
autoestima, o que favorecerá a sua reinserção social, após o período de reclusão e na 

a atingir pelos detidos: 

Adquirir competências funcionais que permitam a inserção social e profissional, após 

Adquirir, reforçar e consolidar competências básicas, que permitam aplicar 

reconhecimento e validação de competências nos Centros Novas Oportunidades 

Adquirir competências básicas de comunicação a nível da Língua Portuguesa (Para 

Os Estabelecimentos Prisionais de Faro e Olhão procuram como prioridade a 
reabilitação do recluso, consagrando um tratamento humanitário e de respeito pela 

se como princípios orientadores das intervenções da Equipa, incluindo os 
docentes e psicólogos, a personalização, a responsabilização dos diferentes atores no 
terreno, o conhecimento e cumprimento das normas do EP, a pertinência e 

tégias e práticas ao contexto (uma população de adultos, em 
geral emocionalmente instável, pouco motivada e, muitas vezes, com capacidades 
diminuídas pelo consumo de drogas), a flexibilidade, a participação empenhada, a 

se no sentido da 
reintegração social dos mesmos, devendo sempre serem salvaguardadas a ordem e a 



 

 

segurança do estabelecimento e a defesa da sociedade.

 
Em todas as intervenções, procurar
parceiros, constituídos ou a constituir, valorizando e procurando potenciar as 
respetivas valências, na convicção de que um clima harmonioso de trabalho a todos 
enriquecerá. 
  
Os técnicos superiores de reeducação propõem e desenvolve
necessárias ao acolhimento dos reclusos, em colaboração com os restantes serviços do 
estabelecimento, tais como conceber, adotar e ou aplicar métodos e processos 
técnico-científicos considerados mais adequados ao acompanhamento dos reclusos

 

Um dos instrumentos fundamentais aplicados por estes profissionais é o plano 
individual de readaptação (PIR). Aplica
parte da pena não cumprida exceda um ano, o tratamento prisional. Este é 
periodicamente avaliado e actualizado. Independentemente da duração da pena, o 
plano individual de readaptação é obrigatório nos casos de reclusos até aos 21 anos ou 
de condenação em pena relativamente indeterminada.

Na  vertente da empregabilidade e capacitação de compe
à Reintegração Social dos Reclusos consubstancia
Direcção Geral de Reinserção Social na preparação da liberdade condicional, da 
interacção com redes de apoio social  e associações que prossegue
reinserção social, da implementação de programas de apoio a reclusos com 
necessidades específicas para preparação da saída e do estabelecimento de parcerias e 
celebração de Protocolos com outras entidades públicas e instituições particulares
solidariedade social. 

 

2. Plano de Ação – âmbito de intervenção 

 
O Plano de ação do EP de Faro e Plano de ação do EP de Olhão foram elaborados 
tendo em conta a respetiva realidade
população reclusa. Esta, no entanto, pelas características dos dois EP, é 
relativamente flutuante, o que aconselha muitas vezes à 
para a implementação de cursos de curta duração, como os que são prestados em 
actividades extracurriculares, e à adoção
essencialmente pelos técnicos superiores de reeducação com a colaboração dos 
Docentes, nomeadamente no que respeita à elaboração do Projeto Educativo. 

 

 Os Estabelecimentos Prisionais organizam ainda cursos escolares

segurança do estabelecimento e a defesa da sociedade. 

Em todas as intervenções, procurar-se-á trabalhar de forma colaborante com os 
parceiros, constituídos ou a constituir, valorizando e procurando potenciar as 
respetivas valências, na convicção de que um clima harmonioso de trabalho a todos 

Os técnicos superiores de reeducação propõem e desenvolvem as atividades 
necessárias ao acolhimento dos reclusos, em colaboração com os restantes serviços do 
estabelecimento, tais como conceber, adotar e ou aplicar métodos e processos 

científicos considerados mais adequados ao acompanhamento dos reclusos

Um dos instrumentos fundamentais aplicados por estes profissionais é o plano 
individual de readaptação (PIR). Aplica-se Sempre que a pena, soma das penas ou 
parte da pena não cumprida exceda um ano, o tratamento prisional. Este é 

avaliado e actualizado. Independentemente da duração da pena, o 
plano individual de readaptação é obrigatório nos casos de reclusos até aos 21 anos ou 
de condenação em pena relativamente indeterminada. 

Na  vertente da empregabilidade e capacitação de competências profissionais, o Apoio 
à Reintegração Social dos Reclusos consubstancia-se através da colaboração com a 
Direcção Geral de Reinserção Social na preparação da liberdade condicional, da 
interacção com redes de apoio social  e associações que prosseguem objetivos de 
reinserção social, da implementação de programas de apoio a reclusos com 
necessidades específicas para preparação da saída e do estabelecimento de parcerias e 
celebração de Protocolos com outras entidades públicas e instituições particulares

âmbito de intervenção  

O Plano de ação do EP de Faro e Plano de ação do EP de Olhão foram elaborados 
tendo em conta a respetiva realidade e a identificação das necessidades da 

Esta, no entanto, pelas características dos dois EP, é 
relativamente flutuante, o que aconselha muitas vezes à aplicação de metodologias 
para a implementação de cursos de curta duração, como os que são prestados em 
actividades extracurriculares, e à adoção de estratégias educativas mobilizadas 
essencialmente pelos técnicos superiores de reeducação com a colaboração dos 
Docentes, nomeadamente no que respeita à elaboração do Projeto Educativo. 

Os Estabelecimentos Prisionais organizam ainda cursos escolares de diferentes graus e 
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rma colaborante com os 
parceiros, constituídos ou a constituir, valorizando e procurando potenciar as 
respetivas valências, na convicção de que um clima harmonioso de trabalho a todos 

m as atividades 
necessárias ao acolhimento dos reclusos, em colaboração com os restantes serviços do 
estabelecimento, tais como conceber, adotar e ou aplicar métodos e processos 

científicos considerados mais adequados ao acompanhamento dos reclusos.  

Um dos instrumentos fundamentais aplicados por estes profissionais é o plano 
se Sempre que a pena, soma das penas ou 

avaliado e actualizado. Independentemente da duração da pena, o 
plano individual de readaptação é obrigatório nos casos de reclusos até aos 21 anos ou 

tências profissionais, o Apoio 
se através da colaboração com a 

Direcção Geral de Reinserção Social na preparação da liberdade condicional, da 
m objetivos de 

necessidades específicas para preparação da saída e do estabelecimento de parcerias e 
celebração de Protocolos com outras entidades públicas e instituições particulares de 

O Plano de ação do EP de Faro e Plano de ação do EP de Olhão foram elaborados 
ecessidades da 

aplicação de metodologias 
para a implementação de cursos de curta duração, como os que são prestados em 

de estratégias educativas mobilizadas 
essencialmente pelos técnicos superiores de reeducação com a colaboração dos 
Docentes, nomeadamente no que respeita à elaboração do Projeto Educativo.  

de diferentes graus e 



 

 

modalidades de ensino, estimulando os reclusos à sua frequência e estabelecem os 
contactos necessários com o Ministério da Educação. Os EP de Faro e Olhão têm 
parceria respectivamente com o Agrupamento de Escolas João de Deus e com o
Agrupamento Vertical Dr. Alberto Iria, de onde são destacados anualmente os 
docentes que lecionam nestes EP. 

 

A formação  profissional assume especial relevo como instrumento promotor da 
reinserção social dos reclusos e consequente prevenção da reincidên
atingir este objectivo, a oferta da formação é constantemente redefinida e 
reprogramada, de forma a responder quer às constantes mutações do contexto 
prisional, quer às exigências do mercado laboral. 

 
OFERTA FORMATIVA DE CADA UM DOS EP:
 

FARO 

 
EFA B3, para dar continuidade aos estudos daqueles que tenham concluído o 6º ano 
de escolaridade (2º ciclo). 
 
EFA B2, para os reclusos que apenas se achem habilitados com o 1º ciclo (1º ao 4º 
ano). 
 
FORMAÇÃO EM COMPETÊNCIAS BÁSICAS, para os detidos
É elevado, por exemplo, o número de indivíduos a cumprir pena por condução sem 
Carta de Condução, que a não podem obter sem estarem habilitados com o 1º ciclo do 
ensino básico. 
 
PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS, atende
significativa da população reclusa
aquisição de competências funcionais, necessárias à reinserção social e profissional 
dos que pretendam radicar
contribuirá para prevenir o isolamento no interior do EP.
 
PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA/PROJETO DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA, pelo 
impacto ao nível da saúde, da socialização, da aplicação de esforço, do espírito de 
grupo, da interiorização de regras e da cana
 

CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Cursos de Formação Profissional no Ano de 2010: Entidade Formadora 

modalidades de ensino, estimulando os reclusos à sua frequência e estabelecem os 
contactos necessários com o Ministério da Educação. Os EP de Faro e Olhão têm 
parceria respectivamente com o Agrupamento de Escolas João de Deus e com o
Agrupamento Vertical Dr. Alberto Iria, de onde são destacados anualmente os 
docentes que lecionam nestes EP.  

A formação  profissional assume especial relevo como instrumento promotor da 
reinserção social dos reclusos e consequente prevenção da reincidência. A fim de 
atingir este objectivo, a oferta da formação é constantemente redefinida e 
reprogramada, de forma a responder quer às constantes mutações do contexto 
prisional, quer às exigências do mercado laboral.  

OFERTA FORMATIVA DE CADA UM DOS EP: 

EFA B3, para dar continuidade aos estudos daqueles que tenham concluído o 6º ano 

EFA B2, para os reclusos que apenas se achem habilitados com o 1º ciclo (1º ao 4º 

FORMAÇÃO EM COMPETÊNCIAS BÁSICAS, para os detidos sem habilitação de 1º ciclo. 
É elevado, por exemplo, o número de indivíduos a cumprir pena por condução sem 
Carta de Condução, que a não podem obter sem estarem habilitados com o 1º ciclo do 

PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS, atendendo a que parte 
significativa da população reclusa é estrangeira, enquanto ferramenta básica para a 
aquisição de competências funcionais, necessárias à reinserção social e profissional 
dos que pretendam radicar-se em Portugal, além de ser um instrumento qu
contribuirá para prevenir o isolamento no interior do EP. 

PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA/PROJETO DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA, pelo 
impacto ao nível da saúde, da socialização, da aplicação de esforço, do espírito de 
grupo, da interiorização de regras e da canalização e libertação de energias. 

CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – 2010/2011/2013 

Cursos de Formação Profissional no Ano de 2010: Entidade Formadora - ANJE Curso: 
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modalidades de ensino, estimulando os reclusos à sua frequência e estabelecem os 
contactos necessários com o Ministério da Educação. Os EP de Faro e Olhão têm 
parceria respectivamente com o Agrupamento de Escolas João de Deus e com o 
Agrupamento Vertical Dr. Alberto Iria, de onde são destacados anualmente os 

A formação  profissional assume especial relevo como instrumento promotor da 
cia. A fim de 

reprogramada, de forma a responder quer às constantes mutações do contexto 

EFA B3, para dar continuidade aos estudos daqueles que tenham concluído o 6º ano 

EFA B2, para os reclusos que apenas se achem habilitados com o 1º ciclo (1º ao 4º 

sem habilitação de 1º ciclo. 
É elevado, por exemplo, o número de indivíduos a cumprir pena por condução sem 
Carta de Condução, que a não podem obter sem estarem habilitados com o 1º ciclo do 

ndo a que parte 
estrangeira, enquanto ferramenta básica para a 

aquisição de competências funcionais, necessárias à reinserção social e profissional 
se em Portugal, além de ser um instrumento que 

PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA/PROJETO DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA, pelo 
impacto ao nível da saúde, da socialização, da aplicação de esforço, do espírito de 

 

ANJE Curso: 



 

 

Empreendedorismo para a empregabilidade, Carga horária: 360 Horas; Entidade 
Formadora:GABINAE - Curso:  Manutenção de Edifícios 

Cursos de Formação Profissional no Ano de 2011/2012 :Entidade Formadora: 
ENGIAREA -  Curso: Serviço de Mesa  

Formação Profissional no Ano de 2013:  Entidade Formad
Restauração- Carga horária: 100 Horas;  Entidade Formadora: CPJ Curso: Ladrilhador/ 
Azulejador - Carga horária: 100 Horas;  Entidade Formadora: CPJ, 
integrar -  Carga horária: 150 Horas; Entidade Formadora
Informática - Carga horária: 50 Horas.

 

 

OLHÃO 

O EP de Olhão destina-se a acolher reclusos preventivos, dos quais mais de 50% têm 
sido estrangeiros, o que ditou como importante a inclusão de formação tendo por foco 
O Português para Falantes de Outras Línguas.

Este EP incide a sua oferta formativa na Formação Complementar que consiste em 
ações de formação de curta duração. Estas, embora não confiram habilitação escolar, 
permitem o desenvolvimento de competências que poderão vir a
âmbito do processo de reconhecimento e validação de competências nos Centros 
Novas Oportunidades (Centros RVCC) ou nos cursos de Educação e Formação de 
Adultos (Cursos EFA). A oferta formativa 2013
com três módulos de 25 horas cada um, num total de 75 horas. Assim, temos:

Figura 7 – Oferta formativa no EP de Olhão 

TEMA

Eu e a minha rotina diária 

Hábitos alimentares, cultura e lazer

O corpo humano, saúde e serviços

 

Eu e o mundo do trabalho 

O meu passado e o meu presente

Comunicação e a vida em sociedade

 
ANIMAÇÃO DESPORTIVA que, para além dos objetivos anteriormente explicitados, visa 
permitir aos reclusos a aprendizagem e prática de modalidades desportivas coletivas e 
individuais e organizar, quanto possível, o acompanhamento de uma equipa de Futsal 
para a participação no Torneio Anual Inter Prisões. 

Empreendedorismo para a empregabilidade, Carga horária: 360 Horas; Entidade 
Curso:  Manutenção de Edifícios - Carga horária: 250 Horas. 

Cursos de Formação Profissional no Ano de 2011/2012 :Entidade Formadora: 
Curso: Serviço de Mesa  - Carga horária: 800 Horas 

Formação Profissional no Ano de 2013:  Entidade Formadora: CPJ - Curso: Hotelaria e 
Carga horária: 100 Horas;  Entidade Formadora: CPJ Curso: Ladrilhador/ 

Carga horária: 100 Horas;  Entidade Formadora: CPJ, - Curso: Formar para 
Carga horária: 150 Horas; Entidade Formadora:  IDADE VIRTUAL 

Carga horária: 50 Horas. 

se a acolher reclusos preventivos, dos quais mais de 50% têm 
sido estrangeiros, o que ditou como importante a inclusão de formação tendo por foco 

para Falantes de Outras Línguas. 

Este EP incide a sua oferta formativa na Formação Complementar que consiste em 
ações de formação de curta duração. Estas, embora não confiram habilitação escolar, 
permitem o desenvolvimento de competências que poderão vir a ser reconhecidas no 
âmbito do processo de reconhecimento e validação de competências nos Centros 
Novas Oportunidades (Centros RVCC) ou nos cursos de Educação e Formação de 

A oferta formativa 2013-14 divide-se em dois níveis, cada um 
com três módulos de 25 horas cada um, num total de 75 horas. Assim, temos:

Oferta formativa no EP de Olhão – cursos de Curta Duração 

TEMA NÍVEL

A1 Hábitos alimentares, cultura e lazer 

serviços 

 

A2 O meu passado e o meu presente 

Comunicação e a vida em sociedade 

ANIMAÇÃO DESPORTIVA que, para além dos objetivos anteriormente explicitados, visa 
permitir aos reclusos a aprendizagem e prática de modalidades desportivas coletivas e 
individuais e organizar, quanto possível, o acompanhamento de uma equipa de Futsal 

a participação no Torneio Anual Inter Prisões.  
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Empreendedorismo para a empregabilidade, Carga horária: 360 Horas; Entidade 
Carga horária: 250 Horas.  

Cursos de Formação Profissional no Ano de 2011/2012 :Entidade Formadora: 

Curso: Hotelaria e 
Carga horária: 100 Horas;  Entidade Formadora: CPJ Curso: Ladrilhador/ 

Curso: Formar para 
:  IDADE VIRTUAL - Curso  

se a acolher reclusos preventivos, dos quais mais de 50% têm 
sido estrangeiros, o que ditou como importante a inclusão de formação tendo por foco 

Este EP incide a sua oferta formativa na Formação Complementar que consiste em 
ações de formação de curta duração. Estas, embora não confiram habilitação escolar, 

ser reconhecidas no 
âmbito do processo de reconhecimento e validação de competências nos Centros 
Novas Oportunidades (Centros RVCC) ou nos cursos de Educação e Formação de 

se em dois níveis, cada um 
com três módulos de 25 horas cada um, num total de 75 horas. Assim, temos: 

NÍVEL 

ANIMAÇÃO DESPORTIVA que, para além dos objetivos anteriormente explicitados, visa 
permitir aos reclusos a aprendizagem e prática de modalidades desportivas coletivas e 
individuais e organizar, quanto possível, o acompanhamento de uma equipa de Futsal 



 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Entidade Formadora: CPJ, - Curso: Formar para integrar 

Assim, verificam-se, como PONTOS FORTES, a existência de coordenação entre a 
formação académica e profissional, uma ligação entre os conteúdos educativos 
internos/externos, flexibilidade dos formatos (Módulos) educativos e certificação 
das habilitações/competências. 

 
IV – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO

O desenvolvimento do PE é efetuado em reuniões de reflexão regulares da equipa 
educativa, incidindo tanto nos resultados como no processo, de molde a poderem 
introduzir-se os ajustamentos pertinentes. No final do ano letivo, essa reflexão fornece 
orientações para a redefinição no ano seguinte. 
 

 
 
3. “BOAS-PRÁTICAS” DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO NO SISTEMA 

PRISIONAL 
 
 

A seleção de boas práticas fez
criação de condições favorecedoras da reinserção soc
cumprimento das penas, a redução da reincidência na marginalidade. 
 
 
Exemplifica-se: 
 
 

• Formação contínua de professores, integrada nos Planos de Formação dos CFAE: 
Ensino e educação em contexto prisional.

 

• Participação em Projetos Grundtvig 
área, nomeadamente com a participação, entre 2008

 

• 2008-2010 - Oliveira, M. Dolandina (Coord.  em Portugal e Membro da Equipa do 
INUAF/CICEF para o projecto Grundtvig 2008
hopes_Autobiography as an instrument for replanning in consequence of an 
imprisonment experience 
Comprensivo "K. Wojtyla", Istituto Comprensivo n°15
l'educazione degli adulti (ctp)”,  ISKENDERUN MESLEKI EGITIM MERKEZI, 
Inspectoratul Scolar Al Judetului Maramures, CVO KA Turnhout.

 

CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Ano de 2013: 

Curso: Formar para integrar -  Carga horária: 150 Horas. 

se, como PONTOS FORTES, a existência de coordenação entre a 
formação académica e profissional, uma ligação entre os conteúdos educativos 
internos/externos, flexibilidade dos formatos (Módulos) educativos e certificação 

tências.  

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

O desenvolvimento do PE é efetuado em reuniões de reflexão regulares da equipa 
educativa, incidindo tanto nos resultados como no processo, de molde a poderem 

se os ajustamentos pertinentes. No final do ano letivo, essa reflexão fornece 
es para a redefinição no ano seguinte.  

PRÁTICAS” DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO NO SISTEMA 

A seleção de boas práticas fez-se com base em experiências bem-sucedidas visando a 
criação de condições favorecedoras da reinserção social e profissional após o 
cumprimento das penas, a redução da reincidência na marginalidade.  

Formação contínua de professores, integrada nos Planos de Formação dos CFAE: 
Ensino e educação em contexto prisional. 

Projetos Grundtvig – Existe um património de trabalho nesta 
área, nomeadamente com a participação, entre 2008-2011, em dois projetos:

Oliveira, M. Dolandina (Coord.  em Portugal e Membro da Equipa do 
INUAF/CICEF para o projecto Grundtvig 2008-2010) Little Stories, great 
hopes_Autobiography as an instrument for replanning in consequence of an 
imprisonment experience – REF2008-1-IT2-GRU06-005112, XIV Istituto 
Comprensivo "K. Wojtyla", Istituto Comprensivo n°15-Centro Territoriale per 

degli adulti (ctp)”,  ISKENDERUN MESLEKI EGITIM MERKEZI, 
Inspectoratul Scolar Al Judetului Maramures, CVO KA Turnhout. 
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se, como PONTOS FORTES, a existência de coordenação entre a 
formação académica e profissional, uma ligação entre os conteúdos educativos 
internos/externos, flexibilidade dos formatos (Módulos) educativos e certificação 

O desenvolvimento do PE é efetuado em reuniões de reflexão regulares da equipa 
educativa, incidindo tanto nos resultados como no processo, de molde a poderem 

se os ajustamentos pertinentes. No final do ano letivo, essa reflexão fornece 

PRÁTICAS” DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO NO SISTEMA 

sucedidas visando a 
ial e profissional após o 

Formação contínua de professores, integrada nos Planos de Formação dos CFAE: 

Existe um património de trabalho nesta 
2011, em dois projetos: 

Oliveira, M. Dolandina (Coord.  em Portugal e Membro da Equipa do 
2010) Little Stories, great 

hopes_Autobiography as an instrument for replanning in consequence of an 
005112, XIV Istituto 
Centro Territoriale per 

degli adulti (ctp)”,  ISKENDERUN MESLEKI EGITIM MERKEZI, 



 

 

• 2009-2011 Oliveira, M. Dolandina (Coord.  em Portugal e Membro da Equipa do 
INUAF/CICEF para o projecto Grundtvig 2009
Time_Autobiography as an instrument for re
imprisonment experience 
"Principe di Napoli"_ Corso serale,  CEA EDRISSIS, CVO Horito, C.T.P. SCUOLA 
MEDIA MACCIONI, www.proalv

 

• Receção de estagiários de cursos de Psicologia, bem como de Psicólogos Clínicos, 
em fase de realização de dissertações de mestrado.

 

• Realização de atividades extracurriculares: EF, Festa de Natal, cinema, …
 

• Formação para guardas prisionais/Pessoal n
equipa em contexto educativo

 
 
 
Destacamos: 

- Atribuição de importância ao serviço educativo na organização (EP ou Centro 

Educativo). 

- Aplicação de metodologias para a implementação de cursos de curta duração.

- Contacto individual com os estudantes/reclusos.

- Relacionamento entre a administração prisional e as entidades externas 
(formadores, professores, facilitadores, etc.).
 

- Coordenação entre a formação académica e profissional.

- Coordenação e supervisão dos diversos 

- Ligação entre os conteúdos educativos internos/externos.

- Flexibilidade dos formatos (Módulos) educativos.

- Certificação das habilitações. 

- Valências e Capacidades do Projeto Educativo.

- Intervenção de um Centro de Formação Contínua de Professores e
universidade, na oferta de ações para os docentes que trabalham nas prisões e 
funcionários dos EP. 

 
 

4. PROCEDIMENTO ADOTADO PARA COM O ESTUDANTE/RECLUSO, NO MOMENTO 
DE INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL

2011 Oliveira, M. Dolandina (Coord.  em Portugal e Membro da Equipa do 
INUAF/CICEF para o projecto Grundtvig 2009-2011) Memory and
Time_Autobiography as an instrument for re-planning in consequence of an 
imprisonment experience – REF 2009-1-IT2-GRU06-06408 7, XIV Istituto Superiore 
"Principe di Napoli"_ Corso serale,  CEA EDRISSIS, CVO Horito, C.T.P. SCUOLA 
MEDIA MACCIONI, www.proalv.pt. 

Receção de estagiários de cursos de Psicologia, bem como de Psicólogos Clínicos, 
em fase de realização de dissertações de mestrado. 

Realização de atividades extracurriculares: EF, Festa de Natal, cinema, …

Formação para guardas prisionais/Pessoal não docente das escolas: O trabalho de 
equipa em contexto educativo 

Atribuição de importância ao serviço educativo na organização (EP ou Centro 

Aplicação de metodologias para a implementação de cursos de curta duração.

individual com os estudantes/reclusos. 

Relacionamento entre a administração prisional e as entidades externas 
(formadores, professores, facilitadores, etc.). 

Coordenação entre a formação académica e profissional. 

Coordenação e supervisão dos diversos serviços. 

Ligação entre os conteúdos educativos internos/externos. 

Flexibilidade dos formatos (Módulos) educativos. 

Certificação das habilitações.  

Valências e Capacidades do Projeto Educativo. 

Intervenção de um Centro de Formação Contínua de Professores e
universidade, na oferta de ações para os docentes que trabalham nas prisões e 

PROCEDIMENTO ADOTADO PARA COM O ESTUDANTE/RECLUSO, NO MOMENTO 
DE INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL 
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2011 Oliveira, M. Dolandina (Coord.  em Portugal e Membro da Equipa do 
2011) Memory and 

planning in consequence of an 
06408 7, XIV Istituto Superiore 

"Principe di Napoli"_ Corso serale,  CEA EDRISSIS, CVO Horito, C.T.P. SCUOLA 

Receção de estagiários de cursos de Psicologia, bem como de Psicólogos Clínicos, 

Realização de atividades extracurriculares: EF, Festa de Natal, cinema, … 

ão docente das escolas: O trabalho de 

Atribuição de importância ao serviço educativo na organização (EP ou Centro 

Aplicação de metodologias para a implementação de cursos de curta duração. 

Relacionamento entre a administração prisional e as entidades externas 

Intervenção de um Centro de Formação Contínua de Professores e de uma 
universidade, na oferta de ações para os docentes que trabalham nas prisões e 

PROCEDIMENTO ADOTADO PARA COM O ESTUDANTE/RECLUSO, NO MOMENTO 



 

 

 
Ao ingressar no sistema prisional, é efetuado o aco
uma caracterização de cada detido, procedendo
habilitações, história escolar, expectativas. Para tal, é realizada uma entrevista de 
acolhimento. Depois, obrigatoriamente, faz
(PIR), para presos com penas superiores a 1 ano ou com pena
idade inferior a 21 anos. 
 
O PIR é também um dos PONTOS FORTES
social, construído pelo pelo técnico do estabelecimento prisional juntamente com o 
recluso. Estes procuram ir ao encontro de motivações dos reclusos, incentivando
construir projectos de vida fora das grades, apoiando
importante a melhoria das suas c
Por sua vez, o processo de ensino e aprendizagem inicia
diagnóstico, que se diversifica em função do grupo de alunos, para que os docentes 
possam ter pontos de referência quanto aos conhecimentos, compe
dificuldades e interesses daqueles, nas diferentes matérias a trabalhar.

 

No caso de reclusos cuja língua materna não seja o Português, a atenção foca
nível de língua, em que se situem, desenvolvendo
aprendizagem que os capacitem funcionalmente para uma futura reinserção social e 
profissional. Tal como o PIR, esta prática é outro 
considerar. 

 
Motivação dos estudantes/reclusos

 
A importância atribuída às motivações iniciais para a
profissional facilita o trabalho dos profissionais da educação, uma vez que é o que 
realmente contribui para desbloquear o aluno ou formando para o processo de 
aprendizagem. 
Os resultados obtidos num estudo de Catarina Isabel Vaz M
principais motivações dos reclusos para a frequência de cursos de formação a 
ocupação do tempo (42%), motivações para o sucesso (33%), motivação económica 
(19%) (Maria, 2005: 96). 
 
Na maioria dos casos, o recluso procura insistentem
professor baseia a sua intervenção educativa na relação pessoal que estabelece com 
ele(s).  
 
Estamos perante uma parte significativa da população reclusa, para a qual a escola se 
traduziu em fracasso na consecução dos seus objet
escolar; trata-se também de uma população sem muitas expectativas de vida, o que 
lhe afeta a motivação para a aprendizagem. O facto de não existir uma formação inicial 

Ao ingressar no sistema prisional, é efetuado o acolhimento do recluso. Neste, é feita 
uma caracterização de cada detido, procedendo-se também ao levantamento das suas 
habilitações, história escolar, expectativas. Para tal, é realizada uma entrevista de 
acolhimento. Depois, obrigatoriamente, faz-se um Plano Individual de Readaptação 
(PIR), para presos com penas superiores a 1 ano ou com pena indeterminada, com 

PONTOS FORTES e consiste num projeto de reintegração 
pelo técnico do estabelecimento prisional juntamente com o 
ir ao encontro de motivações dos reclusos, incentivando

construir projectos de vida fora das grades, apoiando-os e salientando quanto é 
importante a melhoria das suas competências académicas e funcionais. 
Por sua vez, o processo de ensino e aprendizagem inicia-se sempre com um 
diagnóstico, que se diversifica em função do grupo de alunos, para que os docentes 
possam ter pontos de referência quanto aos conhecimentos, compe
dificuldades e interesses daqueles, nas diferentes matérias a trabalhar. 

No caso de reclusos cuja língua materna não seja o Português, a atenção foca
nível de língua, em que se situem, desenvolvendo-se depois situações de ensino e 

gem que os capacitem funcionalmente para uma futura reinserção social e 
Tal como o PIR, esta prática é outro dos PONTOS FORTES dos dois EP

Motivação dos estudantes/reclusos 

A importância atribuída às motivações iniciais para a frequência escolar e/ou 
profissional facilita o trabalho dos profissionais da educação, uma vez que é o que 
realmente contribui para desbloquear o aluno ou formando para o processo de 

Os resultados obtidos num estudo de Catarina Isabel Vaz Maria identificaram como 
principais motivações dos reclusos para a frequência de cursos de formação a 
ocupação do tempo (42%), motivações para o sucesso (33%), motivação económica 

Na maioria dos casos, o recluso procura insistentemente atenção e, por isso, o 
professor baseia a sua intervenção educativa na relação pessoal que estabelece com 

perante uma parte significativa da população reclusa, para a qual a escola se 
traduziu em fracasso na consecução dos seus objetivos de formação integral e mesmo 

se também de uma população sem muitas expectativas de vida, o que 
lhe afeta a motivação para a aprendizagem. O facto de não existir uma formação inicial 
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lhimento do recluso. Neste, é feita 
se também ao levantamento das suas 

habilitações, história escolar, expectativas. Para tal, é realizada uma entrevista de 
o Individual de Readaptação 

indeterminada, com 

e consiste num projeto de reintegração 
pelo técnico do estabelecimento prisional juntamente com o 
ir ao encontro de motivações dos reclusos, incentivando-os a 

os e salientando quanto é 

se sempre com um 
diagnóstico, que se diversifica em função do grupo de alunos, para que os docentes 
possam ter pontos de referência quanto aos conhecimentos, competências, 

No caso de reclusos cuja língua materna não seja o Português, a atenção foca-se no 
se depois situações de ensino e 

gem que os capacitem funcionalmente para uma futura reinserção social e 
dos dois EP a 

frequência escolar e/ou 
profissional facilita o trabalho dos profissionais da educação, uma vez que é o que 
realmente contribui para desbloquear o aluno ou formando para o processo de 

aria identificaram como 
principais motivações dos reclusos para a frequência de cursos de formação a 
ocupação do tempo (42%), motivações para o sucesso (33%), motivação económica 

ente atenção e, por isso, o 
professor baseia a sua intervenção educativa na relação pessoal que estabelece com 

perante uma parte significativa da população reclusa, para a qual a escola se 
ivos de formação integral e mesmo 

se também de uma população sem muitas expectativas de vida, o que 
lhe afeta a motivação para a aprendizagem. O facto de não existir uma formação inicial 



 

 

especializada de professores, preparando
prisional (onde os aprendentes são uma população de adultos, em geral 
emocionalmente instável e, muitas vezes, com capacidades diminuídas pelo consumo 
de drogas), também pode não lhes potencializar a eficácia de intervenção. Todos es
constrangimentos não têm sido imobilizadores, mas os EPs têm procurado superá
 
Para incentivar os reclusos, são
como aulas de música, artes visuais e informática, aulas essas ministradas por 
professores competentes nas áreas que lhes dizem respeito. 

Os EP fomentam ainda o acesso dos reclusos aos meios de comunicação social, de 
forma a mantê-los informados dos acontecimentos relevantes da vida social.

  

Assim, docentes, técnicos dos EP e Psicólog
dos reclusos e despertar neles outras, incentivando
fora das grades, apoiando-os e salientando quanto é importante a melhoria das suas 
competências académicas e funcionais.

 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 

A marginalidade e prisão também se fazem presentes no Algarve, como em todo o 
mundo. Assim, tendo em vista a preparação para o exercício pleno dos direitos e 
deveres de cidadania, é imprescindível pensar na reinserção daqueles que, cumpridas 
as medidas restritivas da liberdade a que são sujeitos, na sequência de práticas de 
criminalidade, são devolvidos à sociedade.
  
A importância atribuída às motivações iniciais para a frequência escolar e/ou 
profissional facilita o trabalho dos profissionais da educa
realmente contribui para desbloquear o aluno ou formando para o processo de 
aprendizagem. 
 
Os resultados obtidos num estudo de Catarina Isabel Vaz Maria identificaram como 
principais motivações dos reclusos para a frequência de cur
ocupação do tempo (42%), motivações para o sucesso (33%), motivação económica 
(19%) (Maria, 2005: 96). 
 
Na maioria dos casos, o recluso procura insistentemente atenção e, por isso, o 
professor baseia a sua intervenção educativa na relação
ele(s).  
 

especializada de professores, preparando-os para uma intervenção em contexto 
prisional (onde os aprendentes são uma população de adultos, em geral 
emocionalmente instável e, muitas vezes, com capacidades diminuídas pelo consumo 
de drogas), também pode não lhes potencializar a eficácia de intervenção. Todos es
constrangimentos não têm sido imobilizadores, mas os EPs têm procurado superá

Para incentivar os reclusos, são-lhes ainda propostas actividades extra-curriculares, 
como aulas de música, artes visuais e informática, aulas essas ministradas por 

fessores competentes nas áreas que lhes dizem respeito.  

Os EP fomentam ainda o acesso dos reclusos aos meios de comunicação social, de 
los informados dos acontecimentos relevantes da vida social.

Assim, docentes, técnicos dos EP e Psicólogos tentam ir ao encontro de motivações 
dos reclusos e despertar neles outras, incentivando-os a construir projectos de vida 

os e salientando quanto é importante a melhoria das suas 
competências académicas e funcionais. 

A marginalidade e prisão também se fazem presentes no Algarve, como em todo o 
mundo. Assim, tendo em vista a preparação para o exercício pleno dos direitos e 
deveres de cidadania, é imprescindível pensar na reinserção daqueles que, cumpridas 

restritivas da liberdade a que são sujeitos, na sequência de práticas de 
criminalidade, são devolvidos à sociedade. 

A importância atribuída às motivações iniciais para a frequência escolar e/ou 
profissional facilita o trabalho dos profissionais da educação, uma vez que é o que 
realmente contribui para desbloquear o aluno ou formando para o processo de 

Os resultados obtidos num estudo de Catarina Isabel Vaz Maria identificaram como 
principais motivações dos reclusos para a frequência de cursos de formação a 
ocupação do tempo (42%), motivações para o sucesso (33%), motivação económica 

Na maioria dos casos, o recluso procura insistentemente atenção e, por isso, o 
professor baseia a sua intervenção educativa na relação pessoal que estabelece com 
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ntervenção em contexto 
prisional (onde os aprendentes são uma população de adultos, em geral 
emocionalmente instável e, muitas vezes, com capacidades diminuídas pelo consumo 
de drogas), também pode não lhes potencializar a eficácia de intervenção. Todos estes 
constrangimentos não têm sido imobilizadores, mas os EPs têm procurado superá-los. 

curriculares, 
como aulas de música, artes visuais e informática, aulas essas ministradas por 

Os EP fomentam ainda o acesso dos reclusos aos meios de comunicação social, de 
los informados dos acontecimentos relevantes da vida social. 

os tentam ir ao encontro de motivações 
os a construir projectos de vida 

os e salientando quanto é importante a melhoria das suas 

A marginalidade e prisão também se fazem presentes no Algarve, como em todo o 
mundo. Assim, tendo em vista a preparação para o exercício pleno dos direitos e 
deveres de cidadania, é imprescindível pensar na reinserção daqueles que, cumpridas 

restritivas da liberdade a que são sujeitos, na sequência de práticas de 

A importância atribuída às motivações iniciais para a frequência escolar e/ou 
ção, uma vez que é o que 

realmente contribui para desbloquear o aluno ou formando para o processo de 

Os resultados obtidos num estudo de Catarina Isabel Vaz Maria identificaram como 
sos de formação a 

ocupação do tempo (42%), motivações para o sucesso (33%), motivação económica 

Na maioria dos casos, o recluso procura insistentemente atenção e, por isso, o 
pessoal que estabelece com 



 

 

O Plano Individual de Readaptação (PIR) é um imperativo legal que está a ser posto em 
prática em quase todas as prisões portuguesas onde existam reclusos condenados nas 
condições acima expostas. Este consiste num 
construído pelos técnicos de reeducação do estabelecimento prisional em conjunto 
com o recluso, um dos pontos fortes das práticas dos EP parceiros. No Conselho 
Técnico, avaliam-se os Planos Individuais de Readaptação (PIR), 
possíveis alterações, bem como, emitem
devem ser alteradas (concessões de regimes 
para liberdade, nos C.T. externos 
 
Relativamente ao trabalho com pessoas privadas de liberdade,
várias atividades, ao longo dos anos, algumas das quais mencionadas em 3 (pp. 10
deste documento). 
 
Participar em projetos europeus tem sido outra das apostas, tanto pelos benefícios 
resultantes da aprendizagem partilhada como porque se acredita que constituem forte 
contributo para o reforço da identidade europeia. 
 
O envolvimento de instituições parcei
no que se refere ao aperfeiçoamento na mobilização de estratégias de ensino 
adequadas, favorecedoras da aprendizagem visando a reinserção de ex
pertinente e urgente.  
Os dois EP parceiros têm feito um
na contrução de projetos de vida futura. O seu pensamento assenta na  convicção 
subjacente numa estratégia emancipatória, assumida em todas as suas intervenções, 
de que uma inserção bem-sucedida depende 
pelo(s) próprio(s), em que o recluso é visto como ator e não como sujeito.

O passado dos detidos é muitas vezes descontínuo e fragmentário. Com a ajuda de 
pessoal de educação e psicólogos, podem abrir
 
Preparar o futuro ‘fora de grades’, numa perspetiva harmoniosa, implica sair de 
trajetos de marginalidade. Muitas vezes, o desejo de o fazer é grande, mas esta opção 
implica força de vontade, capacidade para reagir a adversidades e suportar frustr
para enfrentar muitas dificuldades, desconfianças e preconceitos na reinserção. Daí a 
necessidade de que o detido faça uma reflexão profunda, construa um projeto de vida 
e seja apoiado na preparação d o seu futuro. 
 
Se é verdade que os professores e
verdade também que entre os detidos, dados os seus trajetos no mundo da 
marginalidade, nomeadamente da toxicodependência, alguns precisam do apoio 
técnico multidisciplinar, incluindo o de psicólogos. 
 
Há dificuldades que afetam o processo educativo em contexto prisional, em Portugal, 
que ultrapassam as possibilidades de intervenção dos parceiros deste projeto, pois 

O Plano Individual de Readaptação (PIR) é um imperativo legal que está a ser posto em 
prática em quase todas as prisões portuguesas onde existam reclusos condenados nas 
condições acima expostas. Este consiste num projeto de reintegração social, 

técnicos de reeducação do estabelecimento prisional em conjunto 
com o recluso, um dos pontos fortes das práticas dos EP parceiros. No Conselho 

se os Planos Individuais de Readaptação (PIR), os seus resultados e 
possíveis alterações, bem como, emitem-se pareceres sobre situações prisionais que 
devem ser alteradas (concessões de regimes – RAI – , nos C.T. internos, e pareceres 
para liberdade, nos C.T. externos – Juiz/a do Tribunal de Execução de Penas).

com pessoas privadas de liberdade, têm sido desenvolvidas
várias atividades, ao longo dos anos, algumas das quais mencionadas em 3 (pp. 10

Participar em projetos europeus tem sido outra das apostas, tanto pelos benefícios 
resultantes da aprendizagem partilhada como porque se acredita que constituem forte 
contributo para o reforço da identidade europeia.  

O envolvimento de instituições parceiras como meios de promoção de soluções úteis 
no que se refere ao aperfeiçoamento na mobilização de estratégias de ensino 
adequadas, favorecedoras da aprendizagem visando a reinserção de ex-

Os dois EP parceiros têm feito um esforço para incentivar os reclusos ao investimento 
na contrução de projetos de vida futura. O seu pensamento assenta na  convicção 
subjacente numa estratégia emancipatória, assumida em todas as suas intervenções, 

sucedida depende sobretudo da construção de proj
pelo(s) próprio(s), em que o recluso é visto como ator e não como sujeito. 

O passado dos detidos é muitas vezes descontínuo e fragmentário. Com a ajuda de 
pessoal de educação e psicólogos, podem abrir-se-lhes novos caminhos.  

Preparar o futuro ‘fora de grades’, numa perspetiva harmoniosa, implica sair de 
trajetos de marginalidade. Muitas vezes, o desejo de o fazer é grande, mas esta opção 
implica força de vontade, capacidade para reagir a adversidades e suportar frustr
para enfrentar muitas dificuldades, desconfianças e preconceitos na reinserção. Daí a 
necessidade de que o detido faça uma reflexão profunda, construa um projeto de vida 
e seja apoiado na preparação d o seu futuro.  

Se é verdade que os professores e formadores podem ser um auxiliar precioso, é 
verdade também que entre os detidos, dados os seus trajetos no mundo da 
marginalidade, nomeadamente da toxicodependência, alguns precisam do apoio 
técnico multidisciplinar, incluindo o de psicólogos.  

uldades que afetam o processo educativo em contexto prisional, em Portugal, 
que ultrapassam as possibilidades de intervenção dos parceiros deste projeto, pois 
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O Plano Individual de Readaptação (PIR) é um imperativo legal que está a ser posto em 
prática em quase todas as prisões portuguesas onde existam reclusos condenados nas 

projeto de reintegração social, 
técnicos de reeducação do estabelecimento prisional em conjunto 

com o recluso, um dos pontos fortes das práticas dos EP parceiros. No Conselho 
os seus resultados e 

se pareceres sobre situações prisionais que 
, nos C.T. internos, e pareceres 

e Penas). 

têm sido desenvolvidas 
várias atividades, ao longo dos anos, algumas das quais mencionadas em 3 (pp. 10-11 

Participar em projetos europeus tem sido outra das apostas, tanto pelos benefícios 
resultantes da aprendizagem partilhada como porque se acredita que constituem forte 

ras como meios de promoção de soluções úteis 
no que se refere ao aperfeiçoamento na mobilização de estratégias de ensino 

-reclusos é 

esforço para incentivar os reclusos ao investimento 
na contrução de projetos de vida futura. O seu pensamento assenta na  convicção 
subjacente numa estratégia emancipatória, assumida em todas as suas intervenções, 

sobretudo da construção de projeto(s) 

O passado dos detidos é muitas vezes descontínuo e fragmentário. Com a ajuda de 

Preparar o futuro ‘fora de grades’, numa perspetiva harmoniosa, implica sair de 
trajetos de marginalidade. Muitas vezes, o desejo de o fazer é grande, mas esta opção 
implica força de vontade, capacidade para reagir a adversidades e suportar frustrações 
para enfrentar muitas dificuldades, desconfianças e preconceitos na reinserção. Daí a 
necessidade de que o detido faça uma reflexão profunda, construa um projeto de vida 

formadores podem ser um auxiliar precioso, é 
verdade também que entre os detidos, dados os seus trajetos no mundo da 
marginalidade, nomeadamente da toxicodependência, alguns precisam do apoio 

uldades que afetam o processo educativo em contexto prisional, em Portugal, 
que ultrapassam as possibilidades de intervenção dos parceiros deste projeto, pois 



 

 

decorrem de legislação de âmbito nacional. Por exemplo, 
legislada e certificada, em Portugal, formação inicial de professores para o trabalho 
nas prisões, porque não existe também nem um quadro próprio nem uma via legal de 
afetação em carreira. Contudo, têm
aspetos em que tem sido poss
consistiu: 
 

- Na oferta de ações de formação do Centro de Formação Ria Formosa para o pessoal 
docente e não docente dos EP.
 
- Na oferta pela universidade parceira de um curso de pós

especialização para docentes atuando em estabelecimentos prisionais ou outros de 

reclusão, a realizar em 2014-15, em regime de 

decorrem de legislação de âmbito nacional. Por exemplo, não existe formalmente 
icada, em Portugal, formação inicial de professores para o trabalho 

nas prisões, porque não existe também nem um quadro próprio nem uma via legal de 
Contudo, têm-se adotado estratégias para as minorar, nos 

aspetos em que tem sido possível. A estratégia dos parceiros para atenuar esta falha 

Na oferta de ações de formação do Centro de Formação Ria Formosa para o pessoal 
docente e não docente dos EP. 

Na oferta pela universidade parceira de um curso de pós-graduação/de 

ecialização para docentes atuando em estabelecimentos prisionais ou outros de 

15, em regime de b-learning. 

19 

não existe formalmente 
icada, em Portugal, formação inicial de professores para o trabalho 

nas prisões, porque não existe também nem um quadro próprio nem uma via legal de 
se adotado estratégias para as minorar, nos 

A estratégia dos parceiros para atenuar esta falha 

Na oferta de ações de formação do Centro de Formação Ria Formosa para o pessoal 

graduação/de 

ecialização para docentes atuando em estabelecimentos prisionais ou outros de 


