
  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA GUARDA – 

ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 
                                          27/06/2017 

25 

 
CENTRO DE RESPOSTAS 

INTEGRADAS DA GUARDA 
DA ARSC, I.P. 

 



_________________________________  
     ATUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

  _____________________________  

     

 

 

 

 



_________________________________  
     ATUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

  _______________________________ 

 
 

1

 

 

 
 
 

Pág. 

  
RESUMO 3 
  
 
1. METODOLOGIA 

 
3 

 
1.1 CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA 

 
 

 
1.2 PLANEAMENTO DO PROCESSO: MÉTODOS, FONTES E PARCEIROS ENVOLVIDOS 

 
4 

  
 
2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
4 

 
2.1 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 
4 

 
2.2 RECURSOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO 

 
5 

 
2.3 IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS/INTERVENÇÃO REALIZADA 

 
7 

 
2.4 RESULTADOS ALCANÇADOS/MUDANÇAS OCORRIDAS 

 
9 

 
2.5 ACTUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO/CONTEXTO ACTUAL 

 
12 

 
2.6 GRUPOS ALVO IDENTIFICADOS 

 
13 

 
2.7 AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES 

 
17 

  
 
3. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 
18 

  
 
CONCLUSÕES 

 
20 

  
 
REFERÊNCIAS BIBLIIOGRÁFICAS 

 
21 

 
 
 

INDÍCE 



_________________________________  
     ATUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

  _______________________________ 

 
 

2

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Pág. 

 
QUADRO I – RECURSOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO EPG 

 
6 

 
QUADRO II – INTERVENÇÕES REALIZADAS DE 2014 A 2016 NO ÂMBITO DOS PROJECTOS 
COFINANCIADOS QUE INTEGRAM O PRI 

 
8 

 
QUADRO III – INTERVENÇÕES REALIZADAS DE 2016 A MAIO DE 2017 NO ÂMBITO DOS 
PROJECTOS FINANCIADOS QUE INTEGRAM O PRI 

 
8 

 
QUADRO IV – TIPOLOGIA DE CRIMES 

 
14 

 
QUADRO V – NÍVEIS DE ESCOLARIDADE 

 
15 

 
QUADRO VI – DADOS EXISTENTES NO REGISTO DOS SERVIÇOS CLÍNICOS DO EPG E NOS 
REGISTOS REALIZADOS PELO CRI 

 
17 

 
QUADRO VII – QUADRO SÍNTESE REFERENTE Á ÁREA DE MISSÃO DA PREVENÇÃO 

 
18 

 
QUADRO VIII – QUADRO SÍNTESE REFERENTE Á ÁREA DE MISSÃO DA REINSERÇÃO 

 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDÍCE DE FIGURAS 



_________________________________  
     ATUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

  _______________________________ 

 
 

3

RESUMO 

 

Este documento é uma atualização dos diagnósticos feitos no Estabelecimento Prisional da Guarda 

(EPG) em 2008 e 2012, no âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) e que 

obedece à metodologia RAR – Rapid Assessment and Response.  

De acordo com o Esquema operacional do PORI, este foi um dos territórios prioritários identificados 

a nível nacional e deferido para intervenção. Após a análise mais detalhada da realidade existente, a 

divulgação posterior desses diagnósticos e abertura de Concurso Público para financiamento de 

respostas consideradas lacunares, contratualizou-se o Plano de Respostas Integradas por um período 

inicial de dois anos tendo sido posteriormente renovado e de novo concursado em 2013, terminando a 

renovação deste último período em Janeiro de 2018.  

Os diagnósticos territoriais realizados apontavam para um conjunto de problemas existentes no 

território que careciam de uma intervenção focalizada nas diferentes dimensões identificadas (aos 

níveis da saúde, das condições e competências sociais, e dos recursos institucionais existentes). 

Procurando dar resposta às necessidades identificadas, foram implementados no território projetos de 

intervenção inovadores e arrojados, nas áreas da prevenção e da reinserção que integraram e 

complementaram as respostas já existentes, nomeadamente na área do tratamento. As mudanças 

produzidas ao longo destes anos de intervenção têm-se revelado bastante pertinentes, tendo sido 

manifestada por diversos atores intervenientes uma avaliação consideravelmente positiva.  

Não obstante o trabalho desenvolvido, verifica-se, ainda assim, pelo constante fluxo de entradas e 

saídas, e pela permanente mutação deste território, a existência de novos indivíduos que todos os dias 

integram o estabelecimento, assim como de novas necessidades decorrentes da mudança de 

população, renovando a cada momento novos hábitos de consumo, diferentes práticas de risco e 

novas dinâmicas relacionais instauradas. 

 

1- METODOLOGIA 

 

1.1- CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA 

Na prossecução dos objetivos propostos e com vista à aplicação da metodologia RAR – Rapid 

Assessment and Response (WHO, 2002), foi constituída uma equipa de trabalho formada pela 

psicóloga clínica Sílvia Ferreira, pela enfermeira Lúcia Casimiro e pela técnica superior de serviço 

social, Fernanda Sousa.  
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Esta equipa multidisciplinar, coordenada pelo Dr. Rui Correia, trabalhou muito de perto com técnicos 

do EPG e com técnicos dos projetos de prevenção e reinserção que intervêm no terreno e que 

integram o PRI, sob a coordenação da Dr.ª Andreia Nisa. 

 

1.2. PLANEAMENTO DO PROCESSO: MÉTODOS, FONTES E PARCEIROS 

ENVOLVIDOS 

Numa lógica de processo participado, e tendo em conta que este diagnóstico é uma atualização dos 

dados já recolhidos em 2012, pretendeu-se recolher os contributos que cada uma destas entidades 

podia dar no elencar dos resultados alcançados com as intervenções que decorrem no território no 

contexto do PRI, os problemas que subsistem, os recursos disponíveis e potencialidades para a 

mudança, sensibilizando e motivando os parceiros para continuarem a investir em futuras 

intervenções concertadas. 

Em termos de planeamento estratégico, numa lógica de trabalho proactivo em que todos dão o seu 

contributo (interventores e população alvo), a equipa entendeu que era fundamental, para além da 

utilização dos dados recolhidos nas etapas anteriores, utilizarem-se as seguintes fontes e métodos: 

 Reuniões da equipa do CRI;  

 Consulta inicial com a Sr.ª Coordenadora dos projetos em curso no EPG que teve como 

objetivos principais, apresentar o contexto desta atualização de diagnóstico realçando a importância 

deste trabalho, bem como o planeamento do mesmo tendo em conta a celeridade exigida a este 

processo; 

 Auscultação dos órgãos de direção do EPG; 

 Compilação de informação proveniente da base de dados Sistema de Informação 

Multidisciplinar do CRI da Guarda, do EPG, bem como os dados quantitativos e qualitativos 

fornecidos pelos projetos que integram o PRI. 

 

2- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
2.1- CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

O território em análise, denominado Estabelecimento Prisional da Guarda está classificado como uma 

prisão de segurança alta, com um nível de complexidade de gestão médio. Apresenta uma dimensão 

média de 14.400m² e encontra-se situado numa zona periférica da cidade, na freguesia urbana da 

Guarda. Ao nível de acessibilidades é uma zona com bons acessos, mas que não apresenta uma rede 

de transportes regular. 
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As condições físicas do seu edifício têm disponíveis os seguintes espaços para diferentes utilizações: 

• 2 recreios em espaço de ar livre, com um campo de futsal 

• 4 bares 

• 4 refeitórios 

• 1 salão de visitas (parlatório)  

• 4 salas/espaços para desenvolvimento de atividades de lazer 

• 9 salas de aula com diferentes capacidades de ocupação 

• 1 sala de professores 

• 1 capela 

• 1 biblioteca 

• 1 sala de reuniões para a equipa interna e externa ao serviço 

• 2 gabinetes de serviços clínicos  

• 1 cozinha 

• 9 gabinetes de atendimentos 

Este Estabelecimento Prisional apresenta uma capacidade de lotação de 171 indivíduos, sendo que a 

06-06-2017 a população total era de 192 reclusos (16 mulheres e 176 homens), correspondendo a 

uma taxa de lotação superior a 100%. Destes 192 indivíduos em situação de reclusão, 180 eram de 

nacionalidade portuguesa e 12 de nacionalidade estrangeira, sendo certo que esta população é alvo de 

constantes alterações. No que se refere ao grupo etário e a esta data, encontram-se no estabelecimento 

indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e os 77 anos e uma média de idades na ordem dos 

40 anos. 

Em termos da sua caracterização por nacionalidade, a maioria dos indivíduos tem a nacionalidade 

portuguesa (94%), verificando-se a seguinte distribuição: Portugal: 180; Cabo Verde: 1; Brasil: 2; 

Espanha: 1; Macedónia: 2; Roménia: 4; Marrocos: 1; Cazaquistão: 1. 

 
 
2.2- RECURSOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO 

No que se refere aos recursos existentes, verifica-se passamos a elencar as entidades que colaboram 

com o EPRG, ao nível dos cuidados de saúde, formação e reinserção, a saber: 
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ENTIDADES RESPOSTAS EXISTENTES DESTINATÁRIOS 

CRI da Guarda - Apoio nos processos de tratamento, reinserção, 
RRMD;  
- Consulta de crianças e jovens em risco; 
- Apoio técnico aos projetos que decorrem no EPRG 
no âmbito do PRI; 
 

População em geral; 
Toxicodependentes e famílias; 
Crianças e jovens em risco; 
 

Cáritas Diocesana da 
Guarda 

- Atendimento Social; 
- Acolhimento;  
- Cedência de bens (vestuário, bens alimentares, 
entre outros); 
 

População excluída 
socialmente; 

Centro de Alcoólicos 
Recuperados do Distrito da 
Guarda 

- Acompanhamento, motivação e encaminhamento 
para tratamento (UAC); apoio continuado ao EPRG, 
em estreita articulação com a APDES, através de 
sessões de esclarecimento e de sensibilização para 
as problemáticas que advêm do consumo do álcool, 
facilitando também o encaminhamento de reclusos 
para a Unidade de Alcoologia do Centro (ex-Centro 
Regional de Alcoologia) e apoiando na manutenção 
da abstinência; 

Doentes alcoólicos; 

Instituto da Segurança 
Social, I. P. 

- Atendimento, acompanhamento, encaminhamento 
e apoio financeiro; 

População excluída 
socialmente; 

Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 

O IEFP tem promovido Ações de 
sensibilização/informação sobre Cursos de 
Formação; 

População em geral; 

Cruz Vermelha da Guarda - Cedência de bens (vestuário, móveis, entre outros); População excluída 
socialmente; 

Grupo de Voluntários 
Católicos 

- Apoio emocional; 
- Dinamização de atividades que visam a 
estruturação do ócio: 
- Visitas solidárias; 
- Apoio financeiro e de bens; 

População excluída 
socialmente; 
 

Agrupamento de Escolas 
Afonso de Albuquerque  

- Destacamento de professores para a realização das 
atividades letivas; 
- Colaboração em componentes extracurriculares; 

População em geral; 

Agrupamento de Escolas da 
Sé 

- Colaboração em componentes extracurriculares; População em geral; 

Unidade Local de Saúde 
 (Hospital Sousa Martins e 
Centro de Saúde) 

- Prestação de cuidados de saúde; 
- Dinamização de ações de sensibilização no âmbito 
do tabagismo e nutrição; 

População em geral; 

Associação Desafio Jovem - Dinamização de encontros temáticos; População em geral; 
Núcleo Desportivo e Social 
da Guarda 

- Implementação de programas no âmbito do 
desenvolvimento de competências; 

População em geral; 

Centro Social e Paroquial 
da Sé 

- Apoio financeiro no pagamento de deslocações, 
alojamento e alimentação aquando da saída do 
recluso; 

População em geral; 

Bombeiros Voluntários da 
Guarda 

- Dinamização de ações de formação no âmbito da 
prevenção de incêndios e primeiros socorros; 

População em geral; 

Associação de jogos 
Tradicionais da Guarda 

- Dinamização e prática de atividades de jogos 
tradicionais; 

População em geral; 

Município da Guarda 
(Teatro Municipal da 
Guarda / Biblioteca 

- Ciclos de cinema e teatro; 
- Dinamização de tertúlias; 
- Disponibiliza livros; 

População em geral; 
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Municipal da Guarda) - Formação aos reclusos nas áreas de biblioteca e 
documentação; 

Associação de Andebol da 
Guarda 

- Dinamização de ações de formação e prática da 
modalidade 

População em geral; 

Registrela - Dinamização de ações de formação no âmbito da 
sensibilização ambiental e tratamento de resíduos 
urbanos; 

População em geral; 

Parque Natural da Serra da 
Estrela 

- Dinamização de ações de formação no âmbito do 
Equilíbrio ambiental; 

População em geral; 

Instituto Politécnico da 
Guarda  

- Dinamização de ações de formação no âmbito da 
prevenção para a saúde; 
- Formação de alunos para obtenção de grau 
académico; 

População em geral; 

Universidade da Beira 
Interior - Departamento de 
Saúde Pública 

- Dinamização de ações de sensibilização; População em geral; 

Centro de Diagnóstico 
pneumológico da Guarda 

- Ações de sensibilização sob a temática da 
Tuberculose; 

População em geral; 

PSP - Ações de sensibilização / formação no âmbito da 
prevenção rodoviária; 

População em geral; 

Clínica Condente 
 

- Apoio continuado a nível dentário População em geral; 

Quadro I: Recursos existentes no território EPG 
 

2.3 - IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS / INTERVENÇÃO REALIZADA 

Em 2008, o diagnóstico territorial realizado apontava para um conjunto de problemas existentes no 

território que careciam de uma intervenção direcionada sobretudo à população reclusa 

toxicodependente e focalizada nas diferentes dimensões identificadas (aos níveis da saúde, das 

condições e competências sociais e dos recursos institucionais existentes). Por sua vez, no 

diagnóstico realizado à população reclusa do EPG, em 2012, foram também sinalizadas uma série de 

problemáticas transversais à maioria desta população, designadamente uma elevada percentagem de 

reclusos toxicodependentes e em situação de elevada desestruturação psíquica; fenómenos de 

exclusão social e familiar, baixas competências pessoais, sociais e profissionais. Com efeito, esta 

população apresenta uma escolaridade muito inferior à da população geral, a que acrescem padrões 

de comportamento antissocial e muitas vezes com ausência de suporte familiar ou pelo menos fortes 

debilidades a este nível.  

No sentido de dar resposta às necessidades encontradas, têm vindo a ser implementados 

simultaneamente no território desde 2008, dois projetos de intervenção nas áreas da prevenção e da 

reinserção, com a duração de dois anos e renovados pelo mesmo período de tempo. À data da 

realização deste documento, encontra-se a decorrer a quarta edição destes projetos. 

Nos dois primeiros anos de execução da atual edição, entre 2014 e 2016, beneficiaram das ações 

implementadas pelo projeto da prevenção um total de 256 reclusos (40 mulheres e 216 homens) e um 
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total de 148 pelo projeto de reinserção (25 mulheres e 123 homens). Por sua vez, e ao longo do ano 

de 2016, beneficiaram das ações do projeto da prevenção 182 reclusos (19 mulheres e 163 homens) e 

no 61 pelo projeto da reinserção (5 mulheres e 56 homens). 

 [2014-2016] 

PREVENÇÃO REINSERÇÃO 

  

Ações Nº  

Beneficiários 

Ações Nº 

Beneficiários 

    

. Formação Em Educação de Pares para a 

Promoção da Saúde em Contexto Prisional 

20 . Gabinete de Apoio Psicossocial 

(atendimento de reclusos) 

92 

. Educação de Pares para a Promoção da Saúde 

em Contexto Prisional 

97 . Gabinete de Apoio Psicossocial 

(atendimento de familiares) 

48 

. Dinâmicas e Debates entre Pares: Ações de 

Informação e Sensibilização 

152 . Competências para a Empregabilidade 30 

. Via Verde para a Saúde 

. Atividades Lúdicas e Culturais 

84 

198 

. Gabinete de Apoio ao Emprego 102 

    

Total 551 Total 272 

Quadro II: Intervenções realizadas de 2014 a 2016 no âmbito dos projetos cofinanciados que integram o PRI 

[2016- Maio de 2017] 

PREVENÇÃO REINSERÇÃO 

  

Ações Nº  

Beneficiários 

Ações Nº 

Beneficiários 

    

. Formação Em Educação de Pares para a 

Promoção da Saúde em Contexto Prisional 

14 . Gabinete de Apoio Psicossocial 

(atendimento de reclusos) 

56 

. Educação de Pares para a Promoção da Saúde 

em Contexto Prisional 

65 . Gabinete de Apoio Psicossocial 

(atendimento de familiares) 

 

. Dinâmicas e Debates entre Pares: Ações de 

Informação e Sensibilização 

124 . Competências para a Empregabilidade 25 

. Via Verde para a Saúde 

. Atividades Lúdicas e Culturais 

75 

168 

. Gabinete de Apoio ao Emprego 

 

18 

    

Total 446 Total 99 

Quadro III: Intervenções realizadas de 2016 a Maio de 2017 no âmbito dos projetos cofinanciados que 
integram o PRI 
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2.4 - RESULTADOS ALCANÇADOS / MUDANÇAS OCORRIDAS 

Têm sido percecionadas diversas alterações desde o inicio da implementação dos Projetos, 

destacamos agora alguns dos resultados e das mudanças alcançadas no território de intervenção. 

No eixo da Prevenção, destacam-se os seguintes indicadores: 

 

a) Promoção da saúde e da adoção de estilos de vida mais saudáveis por parte da população 

alvo 

O projeto tem dado resposta às necessidades da população identificadas nos diagnósticos de 2008 e 

2012, nomeadamente, fragilidades a nível psicológico, físico e social. Com efeito, tem-se vindo a 

conseguir ao longo das quatro edições do projeto alcançar uma efetiva promoção da saúde em 

contexto prisional, com o aumento do conhecimento a vários níveis, nomeadamente no que toca ao 

consumo de substâncias psicoativas e riscos associados bem como a doenças infeciosas e aos 

comportamentos de risco associados, o que tem vindo a refletir-se na diminuição dos 

comportamentos de risco responsáveis pela transmissão de doenças infeciosas. Da análise dos 

indicadores de resultado, podemos constatar que houve uma efetiva promoção da saúde em contexto 

prisional, com a adoção de hábitos mais saudáveis, nomeadamente na alimentação, na prática de 

atividade física e na aquisição de hábitos de higiene elementares, sendo também de realçar uma 

diminuição de práticas de risco no consumo de substâncias psicoativas, na realização de piercings e 

tatuagens, e no âmbito da sexualidade. 

Conseguiram-se também bons indicadores no âmbito da prevenção do consumo de SPA e de 

medicação psicotrópica, sendo que, no que toca à medicação psicotrópica notou-se uma acentuada 

melhoria desta problemática na população reclusa, com uma maior consciencialização dos riscos 

inerentes ao seu consumo. Por último, através da implementação da Via Verde para a Saúde, 

conseguiu-se melhorar a articulação existente entre os serviços clínicos do EPG e a ULS (em 

especial, o Centro de Saúde da Guarda e os Serviços de Psiquiatria), o que se traduziu num aumento 

dos níveis de acesso à saúde por parte da população reclusa. 

 

b) Desenvolvimento de competências pessoais e sociais da população reclusa em geral e dos 

educadores de pares em particular, e desenvolvimento de competências pré-profissionais 

dos educadores de pares 

Os resultados quantitativos e qualitativos obtidos ao longo das várias edições do projeto, permitem-

nos afirmar que houve um efetivo reforço das competências pessoais e sociais trabalhadas, de entre 

as quais salientamos as seguintes: i) reforço da autoestima da população alvo; ii) promoção do bem-



_________________________________  
     ATUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

  _______________________________ 

 
 

10

estar físico e psicológico, contribuindo de igual modo para a promoção da autoestima; iii) melhoria 

da capacidade de fazer escolhas mais informadas e mais conscientes por parte da população alvo, o 

que constitui também o reforço dos fatores de proteção; iv) melhoria das condições de saúde dos 

indivíduos e, nalgumas situações, na aquisição de rotinas mais normativas que contrariaram os 

processos de inatividade instalados; v) capacitação dos sujeitos nas suas dimensões pessoal e social, 

que se refletiu no aumento da sua participação no espaço público; vi) aumento da capacidade de 

gestão de conflitos, de aproximação para transmissão de informação e prestação de apoio aos pares, 

bem como um aumento da sua capacidade de tomada de decisão e de resolução de problemas. 

 

c) Diminuição de práticas de risco e do aumento das estratégias preventivas e de redução de 

riscos 

Foi possível observar uma mudança comportamental muito positiva, por via do aumento do 

conhecimento efetivo sobre os comportamentos de risco e as formas de os evitar, trabalhando com 

esta população planos de comportamento alternativos que se refletiram em mudanças reais do 

comportamento. Neste contexto prisional, há por vezes uma certa resistência à mudança, desde logo 

pela existência de “populações” e “comportamentos” escondidos, sendo que a ação dos educadores 

foi determinante para aceder a esta população e conseguir um impacto muito positivo na mudança de 

comportamentos, com especial destaque para as práticas sexuais de risco, piercings e tatuagens, e 

práticas de consumo de risco. 

 

d) Aumento do conhecimento da população reclusa em áreas relacionadas com substâncias 

psicoativas e riscos associados, doenças infeciosas e comportamentos de risco associados 

Houve uma efetiva aquisição de conhecimentos no âmbito dos consumos e da toxicodependência, 

tanto nos educadores e pares por eles intervencionados, como na população reclusa que participou 

nas ações de sensibilização/informação onde se abordaram temas relacionados as substâncias 

psicoativas. De facto, houve um aumento dos conhecimentos acerca de SPA, dos riscos associados a 

esse consumo e de formas de prevenir e esses riscos. Por exemplo, um dos temas tratados e onde foi 

possível observar uma mudança nos conhecimentos adquiridos foi na questão da “dose” e como a 

quantidade da substância consumida pode trazer riscos acrescidos, assim como o consumo após um 

longo período de abstinência. Para além disso, notou-se também uma evolução nos conhecimentos no 

que toca ao consumo simultâneo de várias SPA e os riscos acrescidos que esse policonsumo acarreta. 

Também se percebeu um aumento dos conhecimentos quanto à transmissão de doenças decorrentes 

do consumo de SPA, com especial destaque para a não partilha de material de consumo pela via 
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inspirada, uma vez que muitos dos reclusos/as desconheciam os riscos associados à partilha deste 

material. 

 

e) Desenvolvimento de parcerias com entidades externas para dinamização de ações com a 

população reclusa e aproximação à comunidade 

Uma das vertentes que tem sido privilegiada nas várias edições do projeto é o trabalho em rede e o 

estabelecimento de parcerias locais para o desenvolvimento de ações com a população reclusa. Estas 

parcerias têm-se efetivado com colaboração de diversas entidades e pessoas singulares na 

dinamização de ações de sensibilização/informação e no desenvolvimento de atividades lúdico-

culturais. O balanço que se faz deste trabalho de estreita colaboração é muito positivo, tendo-se 

conseguido um aproximar da comunidade ao meio prisional e celebrar e consolidar parcerias fortes e 

duradouras. Para além disso, pretendeu-se ainda abrir, na medida do possível, a prisão à comunidade, 

destacando-se a realização de um Seminário onde se colocou em debate um conjunto de temáticas 

fulcrais nesta área, o que contribuiu para a sensibilização da população para os problemas e desafios 

que se colocam neste contexto. Para além disso, tem-se procurado também uma aproximação à 

comunidade local através da participação em diversas atividades culturais, com a participação dos 

reclusos em diversas iniciativas da região. 

 

No eixo da Reinserção, destacam-se os seguintes indicadores: 

 

a) O acompanhamento psicossocial da população reclusa 

O Gabinete de Apoio Psicossocial (GAPS) teve um papel preponderante no processo de 

acompanhamento psicossocial da população reclusa, contribuindo para o bem-estar psicológico e 

emocional desta população, nomeadamente no auxílio a reclusos em situação de entrada e saída do 

EPG, momentos particularmente difíceis para esta população alvo e no acompanhamento social, 

profissional e familiar desta população. Uma das componentes que o GAPS mais trabalhou foi a 

preparação para a saída com os reclusos que se encontravam perto da saída em liberdade ou a 

beneficiar de saídas precárias, pelo auxílio na elaboração de um plano de vida para o período pós 

reclusão, tentando certificar-se que estão asseguradas as condições mínimas necessárias para a 

integração da pessoa na comunidade e no seio familiar. O restabelecimento ou o fortalecimento dos 

laços familiares foi também um dos aspetos trabalhados pelo GAPS em conjunto com a população 

alvo e suas famílias, dado que esta assume um papel fulcral em todo o processo de reintegração da 

pessoa, cabendo ao GAPS a tarefa de inúmeras vezes fazer a ligação entre a pessoa em reclusão e a 
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sua família. Para além disso, este Gabinete teve um importante papel na ligação do individuo à 

comunidade, nomeadamente às estruturas de intervenção social, auxiliando a população alvo em 

diversas dimensões, desde habitação, subsídios sociais, questões de saúde, emprego, etc. 

Consideramos, assim, que os projetos têm vindo a contribuir para dar uma resposta efetiva e eficaz 

aos diversos problemas identificados no diagnóstico realizado em 2008 e na posterior atualização de 

2012, prestando um contributo decisivo no processo de inclusão da pessoa reclusa, tanto na 

comunidade e no seio familiar, como no mercado de trabalho.  

 

b) Melhoria das competências para a empregabilidade 

Nas várias ações que têm vindo a ser implementadas foram trabalhadas diversas vertentes pessoais, 

profissionais e sociais essenciais à aquisição de competências quer no domínio da empregabilidade, 

quer para a pessoa se perspetivar face à sua situação pessoal e profissional. Conseguiu-se que os 

participantes fizessem uma reflexão sobre o seu percurso de vida e sua atual situação de reclusão, 

trabalhando com eles o reforço da autoestima e a criação de mecanismos de assertividade, gestão e 

resolução de problemas, bem como formas adequadas de participação na comunidade, quer intra, 

quer extramuros da prisão. Os vários reclusos acompanhados delinearam um plano de vida adequado 

e ajustado à sua vivência e ao seu contexto pessoal. Através da formação em Competências Para a 

Empregabilidade os participantes aumentaram essas mesmas competências, com a aquisição de 

conhecimento, desenvolvimento da autoestima e autoconhecimento, melhoria da sua capacidade de 

comunicação e assertividade, tendo adquirido ferramentas essenciais para enfrentarem o mercado de 

trabalho com sucesso, tais como proceder à construção de um CV, fazer uma procura ativa de 

emprego, análise das alternativas de autoemprego e formação, etc. Por sua vez, o Gabinete de Apoio 

ao Emprego trabalhou várias vertentes da empregabilidade, através da angariação de formações e 

trabalhos a realizar dentro do EPG, e com a criação de uma rede de parceiros para a empregabilidade 

aquando da saída em liberdade. O GAPS é um alicerce essencial para o bem-estar pessoal e social 

desta população, trabalhando-se também aqui a estruturação de planos de vida integradores que 

contemplem a ponderação da situação profissional da pessoa reclusa aquando da saída em liberdade. 

 

2.5 - ACTUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO / CONTEXTO ACTUAL 

 

As mudanças percecionadas ao longo das quatro edições do projeto têm-se demostrado bastante 

relevantes, com uma avaliação muito positiva por parte dos vários intervenientes envolvidos, desde a 

própria população alvo, técnicos e direção do EPG, até aos próprios parceiros e comunidade. Não 
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podemos deixar de realçar que, apesar do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, continuamos a 

detetar que muitas das problemáticas identificadas nos diagnósticos de 2008 e de 2012, e que têm 

vindo a ser trabalhadas nas várias edições do projeto se mantêm, sobretudo devido à grande 

mobilidade desta população que se renova constantemente, o que dificulta a sua caraterização e 

obriga a uma atualização permanente das respostas a fornecer. Não obstante o trabalho desenvolvido, 

continuamos a assistir à entrada de um elevado número de reclusos toxicodependentes e de sujeitos 

que cometeram crimes associados ao consumo ou tráfico de drogas (direta e/ou indiretamente). Para 

além disso, esta população continua a apresentar grandes défices ao nível das competências pessoais, 

sociais e profissionais bem como baixa escolaridade. Outra caraterística da população reclusa no 

EPG é uma elevada percentagem de incidência de doenças infeciosas, quando comparada com a 

população geral e a persistência do elevado consumo de medicamentos ansiolíticos e de outras 

substâncias psicoativas, sobretudo cannabis, por parte de reclusos não toxicodependentes. Importa 

ainda realçar que esta população apresenta grandes fragilidades ao nível do foro psicológico, físico e 

social, geralmente acompanhadas de padrões de comportamento antissocial precoces e persistentes. 

De fato, a situação de exclusão social, laboral e familiar continua presente no perfil desta população, 

com marcadas limitações em termos de competências sociais e relacionais. 

 

2.6 - GRUPOS ALVO IDENTIFICADOS 

 

2.6.1- A Totalidade da População Reclusa 

A mobilidade da população reclusa é uma característica que permanece atual neste contexto, tal como 

no momento em que foram realizados os diagnósticos anteriores deste território, em 2008 e 2012, 

tornando-se difícil traçar com precisão as características da população deste estabelecimento 

prisional.  

À data de 06 de Junho de 2017, este território apresenta um total de 192 reclusos, 

correspondentemente 176 homens e 16 mulheres. As suas idades estão compreendidas entre os 20 e 

os 77 anos, com uma média na ordem dos 40 anos de idade, sendo preponderante o número de 

reclusos situados no intervalo dos [30 - 34] anos. 

No que respeita à tipologia de crimes, encontra-se um grande número de condenações associadas ao 

tráfico de drogas e ao furto, havendo a cumprir penas associadas a estes crimes 48 (25%) e 47 (24%) 

indivíduos respetivamente. As restantes tipologias de penas repartem-se da seguinte forma: 16 (8%) 

cumprem pena por crimes de natureza sexual, 15 (8%) por violência doméstica, 13 (7%) por roubo, 

10 (5%) por homicídio, 9 (5%) por crimes rodoviários, 8 (4%) por ofensas à integridade física, 7 
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(4%) por incêndio florestal e 3 (2%) por burla. Nos demais crimes encontramos valores absolutos 

poucos expressivos. 

Tipos de crimes com maior prevalência 

Crimes de natureza sexual 16 8% 

Homicídios (Simples/Qualificado) 10 5% 

Incêndio florestal 7 4% 

Tráfico de estupefacientes 48 25% 

Ofensas à integridade física 
(Agravada/qualificada) 

8 4% 

Crimes rodoviários (Condução sem habilitação 
legal/ condução em estado de embriaguez) 

9 5% 

Violência doméstica 15 8% 

Furtos /Furtos qualificados 47 24% 

Roubo 13 7% 

Burla 3 2% 

Outros crimes (dano, fraude fiscal, peculato, 
injúria, ameaça, coação, etc.) 

16 8% 

   
Total 192 100% 

    Quadro IV: Tipologia de Crimes 

 

Os níveis de escolaridade distribuem-se segundo as seguintes categorizações: 52 indivíduos têm 

formação ao nível do Primeiro Ciclo, 37 possuem o Segundo Ciclo e 57 apresentam o Terceiro Ciclo. 

A frequentar o Ensino Secundário ou já com ele completo são identificados 35 sujeitos. Encontram-

se 7 sujeitos a frequentar o Ensino Superior. Sem saber ler nem escrever ou em situação de 

analfabetismo encontram-se 4 indivíduos. 

Escolaridade 

Primeiro Ciclo 52 27% 

Segundo Ciclo 37 19% 

Terceiro Ciclo 57 30% 

Ensino Secundário  35 18% 

Ensino Superior 7 4% 

Analfabetismo 4 2% 

   
Total 192 100% 

      Quadro V: Níveis de Escolaridade 
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Características ao nível das fragilidades do foro psicológico, físico e social continuam a ser uma 

constante no perfil dos indivíduos que se encontram a cumprir pena neste território, geralmente com 

padrões de comportamento antissocial precoces e persistentes, sendo de realçar que muitos destes 

indivíduos já apresentavam estas fragilidades antes da entrada no EPG e que em contexto prisional 

tendem a acentuar-se, enquanto noutros se desenvolvem durante o período de reclusão. A população 

prisional apresenta também fragilidades ao nível da relação interpessoal e da ocupação do espaço 

público, com dificuldades manifestas quer na comunicação e na relação com outros reclusos, quer 

com o pessoal técnico e guardas, aliadas a dificuldades no âmbito do conhecimento dos direitos e 

deveres inerentes à ocupação do espaço público e ao estar em comunidade.  

Esta população é fortemente afetada pela estrutura total e fechada onde se encontra, refletindo-se 

muitas vezes numa atitude de apatia e desinteresse por si, pelo outro e pelo meio, apresentando 

elevados níveis de depressividade e uma grande percentagem de indivíduos com perturbação 

psiquiátrica. Acresce que uma grande percentagem desta população recorre ao consumo abusivo e 

não prescrito de medicação psicotrópica como forma de enfrentar a angústia e a depressão que 

vivencia no meio prisional, sendo que uma percentagem significativa desta população apresenta um 

histórico de consumo abusivo de substâncias psicoativas (lícitas e/ou ilícitas). 

A nível familiar, muitos revelam instabilidade e fraca vinculação, aliadas a baixas condições 

socioeconómicas e a um nível de escolaridade igualmente baixo, fruto muitas vezes de fenómenos de 

absentismo e abandono escolar. As situações de exclusão social, laboral e familiar continuam a ser 

uma constante no perfil da população reclusa que integra o sistema de justiça, e em particular o EPG, 

com marcadas dificuldades em termos de competências sociais e relacionais. Por estes motivos, é de 

destacar os desafios encontrados no acompanhamento dos seus processos intervenção, 

nomeadamente no que respeita ao acompanhamento psicossocial dos sujeitos na construção de um 

projeto de vida considerado normativo. 

Relativamente à situação clínica dos reclusos deste EP, concretamente no que respeita às doenças 

infeciosas, estão identificadas a 31 de Dezembro de 2016 as seguintes situações: 4 casos de infeção 

por VIH; 17 casos de infeção por Hepatite C. São desconhecidos casos de infeção relativa a outras 

doenças, nomeadamente as sexualmente transmissíveis. 

Relativamente ao consumo de substâncias psicoativas, tendo em conta as particularidades deste 

contexto, o consumo mais visível e assumido é o de substâncias psicoativas lícitas, predominando 

aqui o consumo de tabaco, até porque o consumo de álcool é proibido durante o tempo de reclusão. 
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Também se verifica um elevado consumo de medicação psicotrópica, sendo comummente aceite pela 

equipa clínica do EP que esta percentagem, assim como as quantidades prescrita por sujeito, pode 

estar acima das reais necessidades dos reclusos. As elevadas doses de medicação prescrita favorecem, 

por seu lado, o aumento do tráfico destas substâncias, aumentando o número de consumidores para 

percentagens desconhecidas, atingindo mesmo indivíduos que não apresentam histórico de consumo 

de substâncias ilícitas.  

O consumo de álcool é bastante controlado, sendo pouco expressivas as situações de consumo dentro 

do EP. Apesar disso, o número de indivíduos que consome álcool em excesso ou que apresenta 

problemática de alcoolismo em contexto de liberdade é bastante acentuado. Contudo, a época do 

natal e o período de verão, são dois períodos críticos na produção e consumo de álcool, sendo nestes 

dois períodos que se verificam mais apreensões e situações de crise decorrentes da sua ingestão. 

A Cannabis mantém-se como a principal substância ilícita de consumo no EPG. No entanto, 

permanece ainda a existência de consumo de outras substâncias, embora em menor escala, como a 

heroína e a cocaína. 

 

2.6.2- Os Reclusos Toxicodependentes 

A população reclusa toxicodependente, ou que apresenta, entre outras características, padrões de 

consumo de drogas desajustados aos de uma vida em sociedade considerada normativa, tem neste 

território uma considerável representatividade.  

Regressando aos valores apontados na tipologia dos crimes de condenação, verifica-se que não só o 

maior número de condenações é referente aos crimes de tráfico (25%), como também muitos dos 

indivíduos condenados por furto/furto qualificado (47%) ou roubo (13%) apresentam um percurso de 

vida associado ao consumo de substâncias psicoativas.  

No que respeita ao acompanhamento realizado no CRI no decorrer de 2016, verifica-se que 61 

reclusos mantiveram um acompanhamento regular, sendo que 17 se mantêm atualmente integrados 

em programa de substituição opiácea com metadona.  

Quanto ao consumo de substâncias ilícitas detetado nos reclusos do EPR, permanece como 

substância mais frequente a Cannabis (26% dos reclusos em seguimento refere-a como ‘droga 

principal’), e embora menos consumidas, mantém-se também o consumo de Heroína e Cocaína 

(‘droga principal’ de 46% e 13% dos reclusos, respetivamente).  
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Nº de indivíduos com problemática de comportamentos aditivos 

 Identificados Unidade de 
Alcoologia de 

Coimbra e 
Alcoólicos 

Recuperados 
da Guarda 

CRI Medicação Programas 
de 

Substituição 

Álcool 16 16 4 2 _______ 

Estupefacientes ___________ ___________ 61 10 17 
(metadona)+3 

(suboxone) 

Quadro VI: Dados existentes no registo dos serviços clínicos do EPG e nos registos realizados pelo CRI 
(sendo de admitir que não traduzem a real situação clínica da população reclusa do EPG) 
 
2.7 - AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES 

Com efeito, esta população apresenta uma escolaridade muito inferior à da população geral, a que 

acrescem padrões de comportamento antissocial e muitas vezes com ausência de suporte familiar ou 

pelo menos fortes debilidades a este nível. Assim, as problemáticas que vêm sendo identificadas 

mantém-se, nomeadamente: i) o consumo de Substâncias Psicoativas (SPA); ii) a saúde mental e o 

acesso à saúde por parte da população reclusa; iii) prevenção e combate de doenças infeciosas; iv) 

prevenção do suicídio; v) ausência de hábitos de higiene e estilos de vida saudável. Continua também 

a verificar-se que a saúde mental é uma das áreas mais problemáticas desta população alvo, com uma 

elevada percentagem de indivíduos com fragilidades do foro psicológico, físico e social, para além de 

uma situação de elevado consumo de medicação psicotrópica. Por outro lado, constata-se uma taxa 

de prevalência de doenças infeciosas muito superior à da população não reclusa continuando a 

detetar-se comportamentos de risco a nível sexual, de consumo de substâncias, tatuagens e partilha de 

material de higiene. Estes comportamentos são agravados pelo próprio contexto em que vive esta 

população, com carências a nível de higiene e em espaço em sobrelotação. 
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3- PRINCIPAIS PROBLEMAS / PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO E RESULTADOS ESPERADOS 

 

Apresentamos, de seguida, dois quadros síntese por área de missão onde identificamos os principais problemas, os grupos ou contextos em que 

são observáveis, as respetivas propostas de intervenção e as alterações/resultados que se pretendem alcançar com as mesmas. 

 

PREVENÇÃO 
 

 
Problemas identificados 

 

Grupos ou contextos 
onde se destacam 
estes problemas 

 
Propostas de intervenção 

 

 
Resultados esperados 

 
 
 
 
Elevada percentagem de reclusos toxicodependentes e 
em situação de elevada desestruturação psíquica; 
 
Elevado número de reclusos com problemas ligados ao 
consumo de álcool; 
 
Aumento do consumo de Novas Substâncias Psicoativas 
junto desta população; 
 
Baixas competências pessoais, sociais, profissionais e 
comunicacionais; 
 
Desvalorização dos riscos associados a CAD e elevada 
percentagem na incidência de doenças infeciosas; 

 
Elevado consumo de medicamentos ansiolíticos e de 
outras substâncias psicoativas, com expectativas positivas 
face a esse consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerca de 170 
reclusos(as) do 

Estabelecimento 
Prisional da Guarda 

 
 

 
Intervenção ao nível da Educação de pares para a 
promoção da saúde em contexto prisional 
(formação, intervenção acompanhada, ações de 
sensibilização); 

 
Ações de sensibilização/informação sobre 
temáticas ligadas ao consumo de substâncias 
psicoativas, saúde e estilos de vida saudáveis; 
 
Reforço de parcerias com vista à melhoria das 
condições de saúde neste contexto e de 
promoção da saúde mental (ações de 
sensibilização, acesso ao diagnóstico e 
tratamento). 
 
Atividades lúdicas e culturais como veículos 
facilitadores da aquisição de competências 
sociais e pessoais e promotoras do bem-estar 
físico e psicológico; 
 
Atividades de aproximação do contexto prisional 
à Comunidade e às Instituições. 
 

 
Promoção da saúde e da adoção de estilos de 
vida mais saudáveis por parte da população alvo; 
 
Promoção e desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais da população reclusa em geral 
e dos educadores de pares em particular, e 
desenvolvimento de competências pré-
profissionais dos educadores de pares; 
 
Diminuição de práticas de risco e do aumento 
das estratégias preventivas e de redução de 
riscos; 
 
Aumento do conhecimento da população reclusa 
em áreas relacionadas com substâncias 
psicoativas e riscos associados, doenças 
infeciosas e comportamentos de risco 
associados; 
 
Desenvolvimento de parcerias com entidades 
externas para dinamização de ações com a 
população reclusa e aproximação à comunidade. 

Quadro VII: Quadro síntese referente à área de missão da Prevenção 
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Quadro VIII: Quadro síntese referente à área de missão da Reinserção 

 

 

 

REINSERÇÃO 
 

 
Problemas identificados 

 

Grupos ou contextos 
onde se destacam 
estes problemas 

 
Propostas de intervenção 

 

 
Resultados esperados 

 
 
Fragilidades do ponto de vista físico, psicológico e social, o 
que se reflete num padrão de comportamento antissocial 
precoce e persistente e na dificuldade de construir um 
percurso de vida alternativo ao caminho desviante; 
 
Fragilidades ao nível da relação interpessoal, da ocupação 
do espaço público e ao estar em comunidade;  
 
Fenómenos de exclusão social e familiar;  
 
Défices ao nível competências pessoais, sociais, 
profissionais e comunicacionais, bem como baixa 
escolaridade; 
 
Fragilidade ao nível familiar, com muitas situações de 
fraca vinculação e de rutura dos laços familiares. 
 

 
 
 
 
 
 

Cerca de 100 
reclusos(as)  do 

Estabelecimento 
Prisional da Guarda 

 
 
Acompanhamento psicossocial individualizado;  
 
Mediação familiar e social; 
 
Formação para aquisição de competências para a 
empregabilidade; 
 
Ações de sensibilização/ informação sobre 
temáticas ligadas ao emprego e à formação; 
 
Atividades de aproximação do contexto prisional 
à Comunidade e às Instituições. 

 
 
(Re)estabelecimento dos laços familiares; 
 
Melhoria das competências para a 
empregabilidade; 
 
Promoção de competências pessoais e sociais; 
 
Promoção da reinserção da pessoa reclusa; 
 
Apoio à criação do próprio emprego; 
 
Apoio à estruturação de um plano individual de 
vida. 
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CONCLUSÕES 

 

Analisando globalmente as diferentes problemáticas deste território, as intervenções realizadas, os 

resultados positivos alcançados com as mesmas, bem como as características da população, revela-se 

pertinente a continuidade de uma intervenção integrada neste território.  

Consideramos positivo o número de entidades que connosco intervêm no território, bem como o 

papel que têm assumido na sustentabilidade futura de algumas ações, nomeadamente na dinamização 

e estruturação do ócio. No entanto, dadas as características já elencadas deste território 

(nomeadamente a constante renovação da população reclusa), persistem necessidades que deixarão 

de ser colmatadas com o término dos projetos que agora decorrem. É nossa convicção que a 

continuidade da implementação de uma estratégia global, que contemple respostas integradas, 

concertadas e de carácter continuado, só poderá ser desenvolvida dispondo de recursos para o efeito.  
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