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Tópicos para a sessão



Apresentação da Aproximar, Cooperativa de 
Solidariedade Social



A Nossa Missão

Valorizar o capital social e humano das pessoas, 

comunidades e organizações enquanto estratégia para 

responder de forma sustentável  a desafios e oportunidades 

suscitados pelo meio envolvente. 

A Aproximar colabora com os Setores Público, Lucrativo 

e de Economia Social, e fundamenta a sua ação em 5 

pilares: Agir, Capacitar, Formar, Cooperar e Partilhar.

“Instrumentos de trabalho”:

- Laboratórios de inovação social

- Cursos de Formação à-medida

- Criação de redes de partilha de conhecimento e práticas entre 

profissionais

- Consultoria às organizações



Local

Amadora / Guarda / Paços de Ferreira: 
Jovens, Famílias, Escola, Mentoria para 
a Empregabilidade, Empreendedorismo Social.

Regional

Rede de Desenvolvimento 
da Beira Interior (IBIS).

Transnacional

Empreendedorismo Social, 
Desenvolvimento de Inovação, 
Intercâmbio de Experiências.

Nacional

Setor da Justiça Criminal.

Âmbito geográfico
e áreas de intervenção



Áreas de Intervenção



Desde 2014…

Equipa: múltiplas perspetivas e especialidades que ajudam a melhor compreender os processos e a

intervir sobre o comportamento antissocial e criminal, desde Criminologia (tout court) Antropologia,

Psicologia, Sociologia, Serviço Social, Design Social a Criminologia.

Anastasia SirbuCaio MioloAna Rita LourençoPedro das NevesTiago Leitão Alexa Ranaldo

Programas:

Laboratórios de Inovação Social:



~ ~



Enquadramento conceptual



A questão da reinserção social
SEM ESQUECER

Muitos destes cidadãos nunca

estiveram inseridos na sua

comunidade (pelo menos no 

sentido de vida normativa) antes 

de terem sido detidos. 

São pessoas que sempre 

viveram marginalizadas e que 

muitas vezes falharam na

aquisição das atitudes e 

comportamentos que resultam

no que chamamos de “cidadãos

produtivos para a sociedade” 

(que trazem valor para a vida

em sociedade)

Perspetiva mais alargada

todas as intervenções que ocorrem junto do cidadão após este ter sido

detido e que têm como principal objetivo afastar o indivíduo da

atividade delituosa (e aqui podemos incluir medidas de diversão/ execução

na comunidade, práticas restaurativas, etc.). A reinserção inclui mais as

medidas na comunidade (numa tentativa de facilitar a sua reinserção social)

do que o afastar o indivíduo da sociedade através de uma pena de privação

da sua liberdade (que o margiliza e ostraciza).

Para os indivíduos que foram condenados a uma pena de prisão, a reinserção

social inclui todos os programas reabilitativos que são oferecidos pelo

Sistema e as intervenções de apoio após a saída em Liberdade (United

Nations Office on Drugs and Crime, 2006)

Entendimento geral
o apoio que é dado a cidadãos que estiveram numa prisão, nomeadamente

na fase de transição para uma vida em Liberdade.





O envolvimento das Organizações da Sociedade Civil (OSC) no processo de 

reinserção social

Nos últimos 20-30 anos tem-se realizado muita investigação sobre o que funciona/ não

funciona na reabilitação de cidadãos que cometem crimes, principalmente na Europa, 

América do Norte e Canadá (Gendreau et al 1999; Cullen & Gendreau 2000; Sherman 

et al., 1997)

O envolvimento da comunidade tem-se vindo a tornar um ingrediente essencial

para a prevenção da criminalidade (primária, secundária e terciária) a todos os

níveis, seja através de parcerias com os municípios, as universidades, as escolas, 

os serviços de saúde e os serviços sociais, e o setor privado (Shaw, 2006).

O entendimento transnacional



A cooperação interinstitucional

DGRSP

Organizações 
da Sociedade 

Civil

Sociedade

Cidadãos

A reinserção social não é uma atribuição apenas do Estado.  Se a 
sociedade censura o comportamento e determina que a pessoa 

deve cumprir uma pena que visa (além da sua proteção) a 
reinserção social da pessoa

Cooperação interinstitucional

O sistema não é uma ilha, não é um sistema fechado. 
A intervenção deve ser partilhada entre OSC e cidadãos que, no 

âmbito das suas atribuições, que prossigam objetivos de prevenção 
criminal e de reinserção social. 



Como podem as OSC contribuir? 
Atividades em contexto prisional

Ex. Oferta de programas de capacitação e formação;
trabalho prisional; ações de voluntariado; outras.

Medidas de Execução na Comunidade – Parceiros 

• Apoio na integração no ensino, formação, atividades ocupacionais…
• Apoio em respostas na áreas da saúde e do emprego
• Apoio no regresso ao meio de origem (por exemplo, quando em liberdade

condicional)

Prevenção Primária e Secundária do 
Crime

Iluminação pública; policiamento de proximidade;
programas de prevenção de delinquência juvenil
(e.g. Escolhas)…

Fontes de informação

(assessoria pré-sentencial e
execução de medida) .

Programas de transição

Apoio no processo de transição a
vários níveis (habitação, emprego;
capacitação; etc.)



O envolvimento da OSC

Estratégias específicas

são necessárias para 

mobilizar e (muito

importante) “reter” o 

interesse e participação

destas OSC nos

programas do Sistema 

de Justiça Criminal. 



Projeto MOBi – estudo de caso 



• uma metodologia para a mobilização da sociedade civil para o processo

de reinserção social de ofensores.

• uma abordagem “espelho”: como é que nós, sociedade civil, estamos a

contribuir para ser o ponto de viragem na vida de cada ofensor? Quais

são as perceções da sociedade relativamente a ofensores?

• implicar a sociedade civil através de sessões de sensibilização sobre o

processo de reabilitação e reinserção social, passando pela construção

de iniciativas que contribuíssem para reduzir ciclos de reincidência e

exclusão social.Duração:

30 meses 

• Início: 

01-11-2017 

• Fim:

30-04-2020 



Enquadramento



• IO1: Ferramenta para filtrar as perceções da sociedade acerca das necessidades das pessoas
(ex) reclusas e da função do SJC

• IO2: Ferramenta para filtrar as perceções de pessoas reclusas acerca da aceitação social
relativamente ao processo de reinserção

• IO3: Metodologia de envolvimento comunitário no SJC

• IO4: Sessões de sensibilização comunitária sobre o SJC, da reabilitação de pessoas (ex) reclusas/
ofensores e dos processos de reinserção

• O5: Manual de sensibilização comunitária para o processo de reabilitação e reinserção social

Enquadramento



Em Portugal….
Medidas de Execução na Comunidade

Suspensão 
provisória do 

processo

MEC

Trabalho comunitário 

(PTFC e/ou Substituição de 
Multa por Trabalho)

Suspensão da execução da 
pena de 

prisão/internamento

Liberdade 
Condicional / 

liberdade 
para prova





Metodologia para o Envolvimento Comunitário no SJC



Metodologia para o Envolvimento Comunitário no SJC



Métodos | Ferramentas (Ingredientes)

A partir da metodologia desenvolvida, foram criados/adaptados técnicas, recursos, materiais e formulários para

ajudar os utilizadores na construção da metodologia. Estes elementos são como “ingredientes” para se criar uma

receita criativa adaptada a qualquer contexto e realidade:



Piloto da Metodologia a nível
nacional











Então, eu agora tenho um problema definido, quero ativar as OSC 
e até  tenho uma estratégia…  

mas como vou “reter” o interesse e participação destas OSC nos 
programas do Sistema de Justiça Criminal? 



Resultado



Resultado



_Estrutura do programa Check-In Emprego

Formação com profissionais: 
Train the Trainers

Formação de jovens

Capacitação de profissionais e equipas de 
reinserção que acompanham jovens 
ofensores a cumprir penas e medidas na 
comunidade

Estimulação e desenvolvimento de 
competências, e transmissão de 
conhecimentos relativos à empregabilidade de 
maneira criativa e atrativa

3 Módulos em comum e 2 módulos adicionais na modalidade Train the Trainers



_Formação de Profissionais: Módulos do programa

Módulo 4
Percursos para a 
Empregabilidade

Blended - Learning Dinâmicas Práticas + Conteúdos Informativos 15h (7h online,  8h presenciais)

Módulo 3
Orientação e Capacitação 
para a Empregabilidade

Módulo 2
Motivar para o 

Desenvolvimento Pessoal

Módulo 1
Introdução ao Sistema de 

Justiça Criminal

Módulo 5
Recursos na 
Comunidade



O envolvimento da OSC

• Estratégias específicas são necessárias para 

mobilizar e “reter” o interesse e participação

destas OSC nos programas do Sistema de 

Justiça Criminal. 



Dúvidas? 



O Voluntariado em Meio Prisional



• As taxas de voluntariado formal mais elevadas foram observadas no norte da Europa, com destaque para a Holanda 

(40,2%) e a Dinamarca (38,1%). No extremo oposto, surgem a Roménia (3,2%) e a Bulgária (5,2%).

• Portugal, com uma taxa de voluntariado formal de 6,4%, distante da média da UE-28 (19,3%)



Bases do enquadramento jurídico do 
voluntariado – Lei nº 71/98



A prisão

• historial de marginalização

• Trauma

• estilo de vida pró-criminal

• baixa literacia

• poucas competências que lhes 

permitam ser competitivas no 

mercado de trabalho

• baixas competências interpessoais

• falta de competências de 

planeamento e gestão financeira

• Problemas de saúde

• Etc…

Desafios

Barreiras

• encontrar uma casa 

(tendo muito poucos/ 

ou nenhuns recursos 

financeiros)

• burocracia/ acesso a 

serviços que lhe 

permitam satisfazer 

algumas necessidades 

específicas, 

• Rotura de laços 

familiares

• Rotura com as redes 

de apoio

• etc. 

• a adaptação à prisão (“prisonization”)

• tempo de afastamento 

“efeitos colaterais”

(Borzycki, 2005; Borzycki and Makkai, 2007)



• 1867 – Abolição da pena de morte em Portugal

• 1933 – Direção Geral dos Estabelecimentos Prisionais

• 1988 – Enquadramento Legal do Voluntariado em Meio Prisional

• 2009 – Manual de Gestão de Voluntariado em Meio Prisional – assistência religiosa deixa de fazer parte do voluntariado e passa a ter o 
seu próprio regulamento. 

• 20214 – Aproximar e DGRSP fizeram formação e reconhecimento do voluntariado em contexto prisional (II ENVMP)

• 2019 – VOLPRIS – projeto Europeu para reconhecer o valor do voluntariado prisional e capacitar as OPV (através de formação em
gestão de voluntariado)

• 2022 – (NOVO) Programa de Voluntariado em Meio Prisional

Requisitos para fazer Voluntariado em Meio Prisional:

- Os EP apenas trabalham com OPV

- Todos os voluntários devem ter seguro., sendo da responsabilidade da OPV

- Todos os Voluntários devemreceber ofrmação inicial e continua 

- Todos os projetos de voluntariado são validados em função de uma lista de áreas de voluntariado

- Voluntários devem ter, no mínimo, 18 anos  

“Programa de Voluntariado em Meio Prisional” 



1. Apoio ao Estabelecimento Prisional

1.1. Melhoria dos Espaços Prisionais

1.2. Serviços de Apoio à Gestão do Voluntariado 

1.3. Atividades para Profissionais

2. Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais

3. Desenvolvimento de Atividades Educativas e Formativas

3.1. Apoio a disciplinas específicas 

3.2. Métodos e Hábitos de Estudo

3.3. Língua e Cultura Portuguesa para Estrangeiros

4. Desenvolvimento de Atividades Culturais e Artísticas

4.1. Artes do Espetáculo

4.2. Trabalhos Manuais

4.3. Leitura e Escrita

Áreas de Intervenção no Voluntariado em Meio Prisional 

5. Promoção do Desporto

5.1. Atividades Desportivas

5.2. Jogos de Mesa

5.3. Ações de Informação/Sensibilização no Âmbito do Desporto

6. Promoção de Estilos de Vida Saudáveis

6.1. Relaxamento e Meditação

6.2. Educação para a Saúde

7. Apoio a Necessidades do Foro Jurídico

8. Ligação com a Comunidade de Origem/Inserção

8.1. Apoio a Familiares de Reclusos

8.2. Apoio a Reclusos em Medida de Flexibilização de Pena/Termo 

de Pena

8.3. Apoio à População Reclusa Estrangeira

9. Oferta de Bens a Reclusos

10. Visita Solidária



Voluntariado em Meio Prisional em 
Números - 2018

196 Projetos 
de 

voluntariado

37 172 
participações 

(nº 
acumulado)

4 482 
pessoas 

reclusas a 
participar

172 
voluntários

72 OPV 45 EPs

Fonte: DGRSP, 
2019



A Aproximar enquanto entidade promotora de 
voluntariado no SJC



Publicações
“O papel e o valor dos voluntários no Sistema de Justiça Criminal” (Clinks, 2015)

• Questionário de âmbito europeu; 316 pessoas de 22 países;

• Objetivo: proporcionar um melhor entendimento do “como” e do “porquê” de as
organizações que trabalham com (ex) reclusos, suas famílias e vítimas de crime
envolverem voluntários

• Fontes de informação: prisões e departamentos da justiça, organizações do setor do voluntariado
(que incluem apoio a reclusos e vítimas), redes e organizações umbrella, instituições de
investigação.

“Desenho e Implementação de Programas de Voluntariado no Sistema de 
Justiça Criminal” (Aproximar, 2015)

• Estratégia de recolha de dados “multimétodo” (quantitativos e qualitativos);

• Seis países europeus (Inglaterra e País de Gales, Hungria, Itália, Holanda, Portugal e Roménia), 47
organizações/programas;

• Objetivo: mapear as práticas e metodologias de voluntariado no SJC para que estes
programas, países e partes interessadas possam aprender uns com os outros e para que possam
ser desenvolvidas recomendações informadas para melhorar os programas de voluntariado.



Publicações

“Kit para Formação de Voluntários no Sistema de Justiça Criminal ” (Aproximar, 2016)

Este Kit descreve o processo passo-a-passo para disponibilizar uma formação-à-medida
para voluntários no Sistema de Justiça Criminal (SJC). Foi criado para apoiar as organizações na

identificação de necessidades de formação e ajudar as organizações a planear e realizar sessões de
formação online e presenciais para os voluntários no SJC, promovendo a capacidade de realizarem as
suas tarefas e responsabilidades de forma eficaz.

“Guia de Boas Práticas: Recrutamento, Formação e Apoio de Voluntários do 
Sistema de Justiça Criminal” (Aproximar, 2016)

• Este guia apresenta informações essenciais sobre como desenvolver, implementar e
avaliar programas de voluntariado no Sistema de Justiça Criminal na Europa. Inclui
informações sobre práticas comuns em toda a Europa e instruções relativas a como implementar
programas mais eficazes.





Iniciação ao Voluntariado / Reciclagem de conhecimentos 

Veja o curso na plataforma de aprendizagem online

FORMAÇÃO

MODELO
À MEDIDA 

(de acordo com referenciais disponibilizados)

FORMATO + +            ONLINE/ PRESENCIAL/ BLENDED-LEARNING 

CURRÍCULO E PROGRAMA DE FORMAÇÃO

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS/ 
COMPETÊNCIAS

FERRAMENTA DE 
AUTOAVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO ANTES/DEPOIS 

CONTEÚDOS

KIT para Formação
• Apresentações 
• Fichas de trabalho 
• Documentos

FORMADOR 
+ 

ESPECIALISTA
+ 

http://aproximarcapacita.pt/learning/courses/CURSODEINTRODUCAOAOVOLUNTARIADO/index.php


Introdução ao Sistema de 
Justiça Criminal Português

Papéis e Responsabilidades do 
Voluntário em Meio Prisional

Comunicação

Riscos e Limites em Meio
Prisional

Módulos





FORMATO DE MENTORIA, ESTRATÉGIAS E 
CONTEÚDOS

3 a 6 
meses de 
duração

Sessões 
semanais 

ou 
quinzenais

Tempo 
de 

sessão 
variável

(1 a 2 H)

Diferentes 
canais de 

comunicação

Pelo menos 1 
contacto 

presencial por 
mês

ESTRUTURA DAS 
SESSÕES

Open-
ended

Discussão e 
partilha livre

Goal 
oriented

Pacote de 
competências 

soft & hard

DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

- Angariação financiamento 
mínimo -

PROCESSO DE SELEÇÃO

- mentores -

FORMAÇÃO

- bolsa de mentores -

EMPARELHAMENTO

- mentor | mentorando -

SESSÕES DE DIVULGAÇÃO

- Recrutamento mentores e 
mentorandos -

PROCESSO DE MENTORIA

- acompanhamento e
supervisão -





Dúvidas



Aproximar

Rua do Paraíso, Loja 2 | 2610-136 
Alfragide - Lisboa, Portugal

Segunda à Sexta - 9h as 13h | 14h as 18h

www.aproximar.pt
www.aproximarcapacita.pt

/aproximar

+351  211  336  681
+351  966  106  006 (Tiago Leitão) 

contacto@aproximar.pt 
tiago.leitao@aproximar.pt
rita.alves@aproximar.pt
joana.portugal@aproximar.pt

Obrigada pela 
vossa atenção

Rita Lourenço


