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READAPTAÇÃO SOCIAL DOS EX-RECLUSOS 

BASEADO NO MODELO ABCD 

CONSTRUÇÃO DE PONTES ENTRE A PRISÃO E A COMUNIDADE 

Introdução  

 

Apoiar uma pessoa que está prestes a sair da prisão para retornar à vida social, ainda 

constitui um desafio para os serviços sociais. Apesar deste processo envolver numerosas 

instituições e organizações equipadas com numerosos métodos e ferramentas, ainda nos 

deparamos com a baixa efetividade da ressocialização. Um recluso que vive em isolamento 

precisa de ser readaptado à vida social e, muitas vezes, de ser preparado para assumir, pela 

primeira vez, condutas desejadas e socialmente aceitáveis. A essência deste processo é a 

educação e a socialização. A educação como processo de obtenção de conhecimentos, 

habilidades e competências conduz a características e habilidades desejadas. O objetivo da 

socialização, contudo, é adquirir normas, valores e padrões comportamentais desejados. A 

implementação efetiva destes processos requer uma abordagem multifacetada e interdisciplinar. 

Este manual tem como objetivo aproximar o uso das potencialidades próprias dos reclusos 

e as potencialidades sociais das redes de cooperação que, conjuntamente, traduzir-se-ão num 

processo efetivo de readaptação de pessoas que saem de instituições penitenciárias. O modelo 

ABCD é um novo conceito, baseado em três pilares que se resumem à criação de uma rede de 

cooperação, relações recíprocas e parcerias em benefício do desenvolvimento. Todas as 

atividades realizadas no âmbito do modelo ABCD concentram-se em necessidades e recursos, 

não em problemas definidos, como muitos outros sistemas. Todas as pessoas têm o potencial 

necessário para contribuir para a construção do bem comum numa determinada comunidade. A 

descoberta destes recursos pode constituir a base do processo de ressocialização e readaptação 

social de reclusos. O modelo ABCD, portanto, leva à redefinição do papel de uma instituição 

penitenciária no processo de readaptação social dos reclusos que estão prestes a sair da prisão. 

Recluso em estatística, i.e. perfil típico do recluso  

 

  É extremamente difícil estabelecer um modelo homogéneo de uma pessoa que se torna 

um ofensor. Porém, com base em numerosos estudos, verificou-se que é a disfunção da estrutura 

da personalidade o que afeta a participação em crimes, mas sem representar uma condição 

necessária. Manifesta-se como uma personalidade anormal, antigamente definida pela literatura 

como psicopatia e sociopatia1. Na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10), a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso do termo 

personalidade dissocial, outorgando-lhe a seguinte descrição: 

• Indiferença insensível pelos sentimentos alheios; 

• Atitude grosseira e persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e 

obrigações sociais; 

                                                           
1 I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą 
a działaniem, Warsaw: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012. 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,


 
 
 
 

• Incapacidade de manter relacionamentos duradouros, embora não tenha dificuldade em 

estabelecê-los; 

• Muito baixa tolerância à frustração e um baixo limiar para a descarga de agressão; 

• Incapacidade de experimentar culpa e aprender com a experiência, particularmente com 

a punição; 

• Propensão marcante para culpar os outros; 

• Irritabilidade persistente. 

 

Com base no sistema de diagnóstico, a American Psychological Association (APA) 

definiu o conceito de personalidade antissocial que, de acordo com o DSM-IV, ocorre desde os 

15 anos de idade, e é apurado mediante a verificação de três ou mais das seguintes situações: 

• Fracasso em ajustar-se às normais sociais relativas a comportamentos lícitos; 

• Tendência à falsidade, através de mentiras repetidas, uso de pseudónimos ou burlas para 

benefício ou prazer pessoal; 

• Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro; 

• Irritabilidade e agressividade, manifestadas através de repetidas brigas ou agressões 

físicas; 

• Desprezo pela sua segurança ou dos outros; 

• Irresponsabilidade reiterada, representada pelo fracasso repetido em manter uma conduta 

consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras; 

• Ausência de remorsos, exteriorizada pela indiferença ou racionalização em relação a ter 

ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. 

 

É claro que nem toda pessoa dissocial é um delinquente, e nem todo recluso apresenta 

uma personalidade dissocial. Contudo, de acordo com as estatísticas, estes indivíduos tornam-se 

criminosos com frequência, i.e. 50-80% dos condenados que se encontram a cumprir penas de 

prisão num estabelecimento prisional atendem aos critérios de transtorno de personalidade 

antissocial2. 

Com base nos dados estatísticos, é possível determinar o perfil aproximado de uma pessoa 

privada de liberdade numa instituição penitenciária. Assim, tendo em consideração as 16 

categorias seguintes, é possível criar um perfil típico do recluso. 

 

Tabela 1. Recluso estatístico, i.e. perfil típico do recluso na Polónia 

 

No. Categoria Caraterística dominante Dados estatísticos 

I. FATORES SOCIOGÉNICOS 

1. Sexo Homem Homens com até 30 anos de idade 

representam 41% da população 

reclusa. 

2. Estado civil  Solteiro  Solteiros (55,5%), casados (27,9%), 

divorciados (11,6%), viúvos (5%). 

                                                           
2 ł. Barwiński, Osobowość dyssocjalna, https://psychiatria.mp.pl/zaburzenia_osobowosci/77208,osobowosc-
dyssocjalna [access: 04.07.2018] 



 
 
 
 

3. Situação familiar Pai de 1 filho 1 filho (43.6%), 2 (13.8%), 3 e mais 

(6.9%). 

4. Local de 

residência 

(incluindo sem-

abrigo) 

Cidade com mais de 

50.000 habitantes 

Aldeia (21.6%), cidade até 20.000 

(10%), cidade com mais de 50.000 

(32.6%), cidade com mais de 100.000 

(24.1%), sem local de residência (3-

4%). 

5. Educação  Ensino básico, ensino 

médio e secundário 

 

6. Ocupação 56% tem uma profissão 

7. Habilitações  

profissionais 

44% não tem habilitações 

profissionais  

8. Atividade 

profissional 

67% estão 

desempregados 

II. FATORES PSICOGÉNICOS 

9. Adições Álcool (28.12%), drogas 

narcóticas (9.9%), 

transtornos de natureza 

sexual (9.4%) 

Diagnóstico obtido entre os pacientes 

das alas terapêuticas para reclusos com 

transtornos mentais não psicóticos. 

10. Transtornos da 

personalidade  

61.7% 

11. Outros 

transtornos 

p. ex. retardo mental 

(31.4%), incluindo leve 

(25.9%) e moderado 

(4.4%) 

III. ESTADO DE SÁUDE de acordo com o número de consultas médicas e tratamentos 

hospitalares 

12. Avaliação 

subjetiva do 

estado de saúde 

Perceção muito alta de 

doença, incluindo mais de 

67.000 consultas 

psiquiátricas 

O recluso típico tem uma perceção 

muito alta de doença de acordo com o 

número de consultas médicas. 

13. Aumento 

determinado nas 

taxas de doença 

Doenças infeciosas  1 em cada 6 reclusos recebeu 

tratamento para doenças infeciosas, 

incluindo hepatite (75%), doenças 

venéreas e tuberculose, bem como HIV 

/ AIDS, piolhos e sarna. 

IV. FATORES CRIMINOGÉNICOS  

14.  Reincidência  52% são reclusos 

primários e detidos em 

prisão preventiva 

  

 

15. Natureza do 

crime 

Crime praticado com 

violência 

Roubos, homicídios, maus-tratos 

familiares. 

16. Moldura penal  Até 2 anos 60.6% dos condenados cumprem uma 

pena de até 2 anos. 
 



 
 
 
 
Fonte: I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą a 

działaniem, Warsaw: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012, p. 51-52. 

  

Assim, o perfil típico do recluso polaco é um jovem com problemas de saúde, que praticou 

um crime violento, cumpre uma pena de até 2 anos, é considerado como desempregado de longa 

duração, é solteiro, tem pelo menos 1 filho e, antes de ser detido, morava numa cidade acima de 

50.000 habitantes.  

Tabela 2. Recluso estatístico, i.e. perfil típico do recluso em Portugal 

 

No. Categoria Caraterística dominante Dados estatísticos 

I. FATORES SOCIOGÉNICOS 

1. Sexo Homem Os homens representam 93,6% da 

população prisional. 32% da população 

são homens entre 30 e 39 anos de idade. 

2. Estado civil  Sem dados estatísticos 

disponíveis 

Estudos académicos e científicos 

mostram que a maioria da população 

prisional em Portugal é solteira, seguida 

de divorciados, casados e viúvos. 

3. Situação familiar Sem dados estatísticos 

disponíveis 

Estudos académicos e científicos 

mostram que a maioria dos reclusos, 

tanto homens como mulheres, antes de 

serem recluídos, viviam com o seu 

agregado familiar. 

4. Local de 

residência 

(incluindo sem-

abrigo) 

Sem dados estatísticos 

disponíveis 

A maioria dos reclusos cumpre pena em 

prisões localizadas fora da sua área 

geográfica de residência. Esta situação é 

mais grave no caso das mulheres (com 

exceção das que vivem em Lisboa e no 

Porto), uma vez que, existem apenas 2 

prisões para mulheres em Portugal, uma 

em Lisboa e outra no Porto. 

5. Educação  De acordo com os dados 

estadísticos (2016), de um 

total de 13.779 reclusos, 

10.736 detidos (77,92%) 

completaram o nível de 

ensino básico (até o 9º 

ano) e 1.574 detidos 

(11,42%) completaram o 

ensino médio (até o 12º 

ano). 

Apenas 462 reclusos 

(3,35%) não sabem ler ou 

escrever. 

Em 2017, 28% (quase 3.700) da 

população prisional frequentava aulas 

enquanto estava na prisão. 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,


 
 
 
 

6. Ocupação Sem dados estatísticos 

disponíveis. 

7. Habilitações  

profissionais 

Sem dados estatísticos 

disponíveis. 

8. Atividade 

profissional 

Sem dados estatísticos 

disponíveis. 

II. FATORES PSICOGÉNICOS 

9. Adições Sem dados estatísticos 

disponíveis. 

Sem dados estatísticos disponíveis sobre 

estes fatores psicogénicos.  

10. Transtornos da 

personalidade  

Sem dados estatísticos 

disponíveis. 

11. Outros 

transtornos 

De acordo com os dados 

estatísticos, em 2017, 275 

reclusos (2% da 

população prisional) 

foram declarados 

incapazes por um 

tribunal.  

III. ESTADO DE SÁUDE de acordo com o número de consultas médicas e tratamentos 

hospitalares 

12. Avaliação 

subjetiva do 

estado de saúde 

Sem dados estatísticos 

disponíveis. 

Sem dados estatísticos disponíveis. 

13. Aumento 

determinado nas 

taxas de doença 

Doenças infeciosas  De acordo com os dados disponíveis, 

4,5% da população reclusa está infetada 

pelo HIV, 1,2% tem hepatite B e 10,1% 

tem hepatite C. 

IV. FATORES CRIMINOGÉNICOS 

14.  Reincidência  Sem dados estatísticos 

disponíveis. 

 

15. Natureza do 

crime 

De acordo com os dados 

estatísticos de 2017, os 

crimes contra a 

propriedade, 

especialmente o furto e o 

roubo, em todas as suas 

formas, representam o 

tipo mais comum de 

crime. 

Seguido por crimes contra 

as pessoas (ofensa à 

integridade física, 

violência doméstica, 

ameaça e coação).  

Roubo de viaturas (3,0%); furto por 

carteirista (3,9%); furto por 

oportunidade de objeto não guardado 

(3,7%); furto em residência com 

arrombamento, escalamento ou chaves 

falsas (3,6%). 

Os crimes de agressão representam 6,8% 

nas estatísticas de criminalidade 

portuguesa, seguidos de violência 

doméstica com uma taxa de 6,6%. 

(Fonte: Relatório Anual de Segurança 

Interna – 2017, disponível em: 

https://www.portugal.gov.pt/download-

ficheiros/ficheiro.aspx?v=9f0d7743-

7d45-40f3-8cf2-e448600f3af6) 



 
 
 
 

16. Moldura penal  Sem dados estatísticos 

disponíveis. 

Apesar de que os crimes mais comuns 

em Portugal são crimes contra a 

propriedade, a moldura penal 

predominante é uma pena de prisão entre 

2 e 3 anos. 

 

Tabela 3. Recluso estatístico, i.e. perfil típico do recluso na Roménia 

 

 No. Categoria Caraterística 

dominante 

Dados estatísticos 

I. FATORES SOCIOGÉNICOS 

1. Sexo Homem 16 – 18 anos de idade = 2 

18 – 21 anos de idade = 6 

21 – 30 anos de idade = 260 

(29.05%) 

31 – 40 anos de idade = 291 

(32.51%) 

41 – 50 anos de idade = 216 

(24.13%) 

51 – 60 anos de idade = 93 

(10.39%) 

Mais de 60 anos de idade = 27 

(3.02%) 

30% da população são homens 

jovens até 30 anos de idade. 

2. Estado civil  União de Facto Solteiros (31.35%), casados 

(24.07%), divorciados (6.15%), 

viúvos (1.23%), união de facto 

(37.17%). 

3. Situação 

familiar 

Pai de 1 filho 1 filho (50.27%), 2 (18.02%), 3 e 

mais (6.71%), 0 filhos (25%). 

4. Local de 

residência 

(incluindo sem-

abrigo) 

Cidade acima dos 50 % Aldeia (43.24%), cidade (10%), 

cidade (56.76%). 

5. Educação  Ensino básico, ensino 

médio e secundário. 

Sem escolaridade 10.16%, ensino 

básico 15.31%, colégio 34.97%, 

ensino secundário 17,43%, ensino 

profissional 16,20%, ensino 

universitário 5.70% 

6. Ocupação 57.55 % tem uma 

profissão 

 

7. Habilitações 

profissionais 

42.10% não tem 

habilitações 

profissionais 

 



 
 
 
 

8. Atividade 

profissional 

42.44% está 

desempregado 

 

II. FATORES PSICOGÉNICOS 

9. Adições Álcool (3.12%), drogas 

narcóticas (3.67%), 

transtornos de natureza 

sexual (1.8%) 

Diagnóstico obtido entre os 

pacientes das alas terapêuticas para 

reclusos com transtornos mentais 

não psicóticos. 

Um grande número de detidos 

praticou o ato sob a influência de 

álcool, mas não foram 

diagnosticados como doentes 

alcoólicos crónicos. 

 

 

10. Transtornos da 

personalidade  

21% (9.36% deles sob 

tratamento médico) 

11. Outros 

transtornos 

p. ex. retardo mental 

(9%), incluindo leve 

(5%) e moderado (3%) 

III. ESTADO DE SÁUDE de acordo com o número de consultas médicas e tratamentos 

hospitalares 

12. Avaliação 

subjetiva do 

estado de saúde 

Perceção muito alta de 

doença, incluindo 

muitas consultas 

psiquiátricas. 

O recluso típico tem uma perceção 

muito alta de doença de acordo 

com o número de consultas 

médicas. 

13. Aumento 

determinado nas 

taxas de doença 

Doenças infeciosas.  1 em cada 5 reclusos foi tratado por 

doenças infeciosas, hepatite, 

doenças venéreas e tuberculose, 

bem como HIV / AIDS, piolhos e 

sarna. 

  

IV. FATORES CRIMINOGÉNICOS 

14.  Reincidência  60,91% são reclusos 

primários e detidos em 

prisão preventiva; 

39,08% são 

reincidentes. 

 

15. Natureza do 

crime 

Crime praticado com 

violência (45.94%) 

Roubos, homicídios, maus-tratos 

familiares, violação e danos 

corporais. 

16. Moldura penal  Até 5 anos 60.91% dos condenados cumprem 

uma pena de até 5 anos (15.78% 

dos condenados cumprem uma 

pena de até 2 anos). 

 

 

 

 



 
 
 
 

Os principais problemas e necessidades dos reclusos 

 

 Nas grandes estatísticas, um indivíduo com determinadas características psicossociais, 

problemas e necessidades passa despercebido. Portanto, o princípio dominante no trabalho com 

pessoas privadas de liberdade é o princípio da individualização. Todavia, os problemas mais 

frequentes dos reclusos que saem dos estabelecimentos prisionais incluem questões relacionadas 

com habitação, finanças, família e saúde. O processo de readaptação dos reclusos também deve 

ter em conta as necessidades essenciais que se relacionam com esses problemas. 

 

 

Fig. 1. Os problemas e necessidades mais frequentes dos reclusos 

 

Fonte: baseado em I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 53 

  

Entre os problemas acima mencionados, devem ser identificadas três principais áreas de 

ação, a fim de resolver os problemas dos reclusos no processo de readaptação: 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS

•Falta de habitação 

•Falta ou baixa qualificação profissional

•Deficiência ou doença crónica 

•Fortes conflitos familiares

• Idade avançada

•Pensões alimentares elevadas

• Impotência perante a vida e falta de competência para descrever os seus assuntos 
perante os serviços

•Maternidade solitária e a saída da prisão com uma criança nascida e criada na prisão

•Falta de recursos financeiros, roupas, documentos, etc.

NECESSIDADES

•Regularizar a situação da habitação

•Aperfeiçoar as qualificações profissionais

• Integração dos desempregados na vida ativa

•Tratamento de dependências, apoio psicológico e atividades psico-prisionais para 
reclusos com personalidade imatura

•Cuidados médicos na área da saúde mental, doenças infeciosas e tratamento dentário

•Neutralizar o comportamento agressivo e violento e desenvolver as competências 
psicológicas e sociais



 
 
 
 

Fig. 2. Áreas problemáticas que podem ser tratadas durante o cumprimento de uma pena 

  

Fonte: na íntegra: baseado em I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 53. 

 

Adicionalmente aos problemas referidos no esquema anterior, deve-se também ter em 

conta todo o elenco de características individuais que, frequentemente, dificultam a realização 

das atividades de reabilitação e readaptação. Estas caraterísticas podem incluir: uma longa 

carreira criminal, falta de autocrítica, incapacidade para estabelecer relações emocionais, 

dependência do álcool, ausência de sentimento de culpa, atitude negligente em relação aos 

padrões morais, falta de confiança nas próprias habilidades, baixa autoestima, baixo nível 

intelectual, insinuações e ser uma pessoa facilmente influenciável3. Em geral, devemos distinguir 

cinco fatores principais que podem dificultar a readaptação social dos reclusos:   

1. Fator I engloba variáveis que indicam transtornos neuróticos que se manifestam através 

de uma baixa autoestima, de uma incapacidade para resistir às pressões do meio 

envolvente e de um alto nível de ansiedade.   

2. Fator II inclui variáveis que referem a identificação com padrões de comportamento de 

uma subcultura criminal; e também a “prisionização”, i. e. a adaptação à vida na prisão. 

3. Fator III compreende variáveis que determinam a incapacidade de controlar as reações 

e de aliviar a tensão emocional (impulsividade e inclinação para a agressão), bem como 

uma saúde precária e tendência ao consumo de álcool.  

4. Fator IV refere-se a variáveis que indicam a falta de ocupação, nível muito baixo de 

escolaridade e ausência de apoio familiar. 

5. Fator V centra-se no problema da tendência para tirar partido dos outros4.  

                                                           
3 A. Kieszkowska, Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne, "Probacja", no. 2, 2009, 

p. 100. 
4 A. Szymanowska, Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów, [in:] H. Machel (ed.), 

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, WUG, Gdańsk 2006, p. 190.  

•Casamento

•Divórcio ou separação

•Reconhecimento da paternidade

• rejeição da paternidade

•Atribuição de pensões alimentares

•Cumprimento das obrigações alimentares

família

•Obtenção de um emprego

•Obtenção de um atestado de incapacidade

•Obtenção de benefícios do sistema de segurança social,
p. ex. pensão de invalidez

emprego

•Obtenção do documento de identificação ou de outros
documentos extraviados, p. ex. registo civil

•Gestão dos assuntos relativos à habitação, p. ex. taxas e
contribuições, ações de despejo, apresentação de
candidatura para a atribuição de uma habitação

serviços públicos



 
 
 
 

O percurso de preparação dos reclusos para a liberdade através do processo de 

ressocialização 

 

A preparação dos reclusos para a vida independente leva-se a cabo em três fases 

subsequentes do cumprimento da pena. Cada uma delas inclui atividades destinadas a identificar 

as necessidades dos reclusos e a resolver os problemas mais importantes. Tanto o recluso como 

os serviços prisionais participam ativamente no processo de ressocialização. 

Tabela 2. Fases de preparação para a libertação dos reclusos através do processo de 

ressocialização  

Fases do 

cumprimento da 

pena  

O processo a partir da perspetiva de 

um recluso 

Atividades do serviço prisional dentro 

do sistema penitenciário 

I. 

D
es

d
e 

a
 d

et
en

çã
o
 

- Adaptar-se às condições de 

isolamento 

- Participar na proposta de 

ressocialização 

- Submeter-se à avaliação do processo 

de ressocialização cada 6 meses 

- Ajustar o processo dependendo da 

avaliação dos resultados 

 

Diagnóstico de necessidades - 

planificação e implementação das 

seguintes atividades: emprego, educação, 

tratamentos de dependências, tratamentos 

de saúde, contacto com os familiares e 

representantes de instituições externas, 

atividades educacionais, culturais, e 

desportivas e formação profissional. 

 

II. 

S
ei

s 
m

es
e
s 

a
n

te
s 

d
a
 

li
b

er
d

a
d

e 
co

n
d

ic
io

n
a
l 

o
u

 d
o
 f

im
 d

o
 

cu
m

p
ri

m
en

to
 d

a
 p

en
a
 Preparação para sair da instituição 

penitenciária: 

- Avaliar os recursos próprios.   

- Apurar as necessidades relativas a 

uma correta readaptação. 

- Preencher os défices. 

- Organizar o entorno envolvente. 

Implementação de programas de curta 

duração que melhorem as competências 

sociais dos reclusos, atendendo aos 

défices diagnosticados, organizando 

assuntos pessoais ao nível administrativo, 

caso não sejam resolvidos na Fase I. 

Preparação do entorno para o retorno do 

recluso com a participação de um 

profissional de reinserção social. 

III. 

N
o

 m
o

m
en

to
 d

a
 l

ib
er

ta
çã

o
 

- Realizar o acerto financeiro com a 

instituição penitenciária. 

- Sair da prisão no sentido físico. 

 

Emissão do mandado de libertação e 

documentos depositados, testes e 

resultados de tratamento, dinheiro, roupas 

e, na sua ausência: 

- Concessão de abonos financeiros e de 

vestuário. 

- Fornecimento de transporte aos doentes 

para o seu local de estadia. 

- Fornecimento de informações sobre a 

possibilidade de solicitar assistência 

adicional, indicando as instituições 

apropriadas disponíveis no seu entorno. 

 

Fonte: I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 68 



 
 
 
 

Solução eficaz dos problemas dos reclusos 

 A resolução dos problemas dos reclusos deve ocorrer em todas as fases do cumprimento 

da pena na prisão. A eficácia das ações desenvolvidas para esse fim dependerá de: 

1. Pessoas e instituições envolvidas no processo de readaptação e, sobretudo, no rigor do 

diagnóstico de problemas psicossociais realizado na fase inicial do cumprimento da pena, na 

operacionalização de problemas devido à importância que revestem para o objetivo principal, na 

profissionalização e cooperação dos vários Ministérios, bem como na disponibilidade de recursos 

materiais e normas legais que permitam uma ação efetiva. 

2. Reclusos condenados, a sua consciência sobre os problemas e relatórios confiáveis sobre a 

sua situação atual, permitem a intervenção eficaz, a motivação para mudar, a capacidade de 

reconhecer e determinar a hierarquia de problemas e a formação ativa na resolução de problemas 

de forma independente, aceitando as limitações decorrentes da lei, assim como soluções 

alternativas. 

Existem muitos fatores que podem, ao mesmo tempo, perturbar ou facilitar o processo de 

readaptação social dos reclusos condenados. Os mais significativos podem incluir: 

 

Fig. 2. Grupos de fatores que facilitam a readaptação social 

 

Fonte: baseado em I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia ..., op. cit., p. 55. 

 

No processo de readaptação dos reclusos, é importante estabelecer uma cooperação 

profissional entre as várias instituições que facilitam a adaptação daqueles que saem da prisão 

para viver em sociedade. 

O modelo ABCD na readaptação das pessoas que saem da prisão 

 

A ressocialização de reclusos em estabelecimentos prisionais é o tema central do 

tratamento penitenciário. O seu objetivo principal é preparar os reclusos para o funcionamento 

social depois de saírem do estabelecimento prisional e para cumprir as normas legais e 

•Normas intelectuais 

•Estrutura da personalidade correta

•Bom estado de saúde
Fatores psicogénicos

•Bons vínculos familiares 

•Educação

•Habilitações profissionais e experiência

•Maturidade social

Fatores sociogénicos

•Local de residência

•Fontes de rendimento lícitas

•Falta de encargos financeiros que excedam as 
possibilidades de reembolso das dívidas

Recursos sociais



 
 
 
 

consuetudinárias. Essas atividades destinam-se a diminuir o número de pessoas que reincidem. 

Ainda são procurados métodos eficazes de ressocialização, para fortalecer o processo de 

readaptação das pessoas que saem da prisão.   

Uma dessas ferramentas pode ser o modelo ABCD. 

O modelo ABCD 

(Desenvolvimento Comunitário Baseado em Ativos) 

 

A fim de garantir a readaptação social efetiva das pessoas que saem da prisão, é necessário 

criar condições adequadas na sociedade, através do uso conveniente do potencial de cada 

membro da comunidade, incluindo aquele que foi isolado da sociedade na última etapa da sua 

vida. 

O modelo ABCD baseia-se em três pilares: 

 

I Trabalhar os recursos – apoiar-se nos recursos significa que nos focamos em descobrir o 

potencial interno de uma determinada comunidade para a realização de ações específicas. Em 

relação às pessoas que saem de instituições penitenciárias, refere-se às atividades no âmbito da 

readaptação social, para que os ex-reclusos realizem a atividade social desejada, em 

conformidade com as normas legais e socialmente aceites. 

 

II Focar-se no que é próprio – cada comunidade tem os seguintes recursos: conhecimento, 

habilidades e competências. Se forem bem diagnosticados e orientados para o seu uso, estes 

podem construir uma comunidade que funcione satisfatoriamente e que apoie os membros mais 

fracos desse grupo. 

 

III Fortalecer a comunidade com as relações – as comunidades sociais fortalecem-se graças 

às conexões entre as pessoas que lhes permitem manifestar as suas habilidades. As relações 

revelam recursos sociais, gerando conexões positivas entre os elementos que as compõem: 

 Indivíduos – juntamente com os seus conhecimentos, competências e habilidades, 

contribuem para as relações sociais. Todas as pessoas possuem muitos recursos que 

podem ser partilhados com a comunidade, desde que seja dada essa oportunidade; 

 Associações locais / grupos informais – são comunidades, às vezes muito pequenas, 

nas quais as pessoas têm a capacidade de satisfazer as suas necessidades, por 

exemplo, grupos comunitários locais, associações religiosas, grupos de autoajuda, 

irmandades, coros, clubes e outros. 

 Instituições – são entidades públicas e empresariais, bem como organizações sem 

fins lucrativos, p. ex. serviços públicos, empresas, organizações não-governamentais 

- associações e fundações que podem apoiar uma determinada comunidade. 

 Economia local – troca económica que coloca à disposição dinheiro, bens e serviços, 

que as pessoas, como comunidade, compram, vendem, alugam e investem. 



 
 
 
 

 Mundo material – recursos naturais e produzidos, p. ex. rios, paisagens, edifícios, 

campos, ruas e infraestruturas de transporte. 

 

O método ABCD diagnostica, expõe e concretiza a mencionada estrutura na construção 

de comunidades fortes. A força deriva destes três pilares combinados. Tratam-se de atividades 

conjuntas focadas na descoberta de recursos locais, conjugando estes recursos no processo de 

cooperação e criando oportunidades para que sejam úteis e fortes numa ação em conjunto5.  

 

 Quando um grupo de pessoas descobre o que tem                     encontra força 

 Quando as pessoas se organizam em novas conexões e relacionamentos                                

elas desenvolvem a sua força 

 Quando aumentam a sua eficácia juntos                      usam a sua própria força para resolver 

problemas e alcançar metas 

 

       

 Portanto, para colocar em prática um processo efetivo de ressocialização, os seus 

implementadores devem aplicar mecanismos de política ativa, ou seja, aqueles que envolvem 

todos os recursos institucionais, organizacionais, materiais e, acima de tudo, pessoais. Nesta 

dimensão, o capital social desempenha um papel muito importante que, por um lado, pode 

realizar uma série de atividades ambientais e, por outro lado, autorrealizar o processo de 

introdução de mudança e desenvolvimento. É importante que o homem, independentemente da 

comunidade e o nível em que ele viva, seja responsável pela sua vida. O homem funciona como 

um ser familiar e social. O Homem e a comunidade a que ele pertence podem apoiar-se 

mutuamente na prossecução de objetivos, inclusive os de natureza existencial6.  

 

 Consequentemente, a organização da comunidade local concentra-se na mobilização de 

grupos e comunidades territoriais para reconhecer e satisfazer suas necessidades. A comunidade 

é aqui definida como: 

1. Comunidade local, comunidade do local de residência, comunidade territorial, p. ex. 

vizinhança, conjunto habitacional, cidade ou aldeia. 

2. Comunidade categórica, comunidade de interesses, tendo uma necessidade comum de 

satisfazer ou um problema a resolver, p. ex. pessoas que saem das instituições penitenciárias, 

desempregados, pessoas com adições ou pessoas que sofrem de doença mental7. 

 

Organizar a comunidade local é um método estruturado de trabalho ambiental, 

principalmente com comunidades marginalizadas e negligenciadas com algum potencial de 

desenvolvimento que, no entanto, precisa de ser fortalecido e ativado por intervenção externa8. 

                                                           
5 M. Green, H. Moore, J. O’Brien, Rozwój społeczności w oparciu o zasoby Model ABCD w praktyce, Wydawnictwo 
CRZL, Warsaw 2013, p. 20-22 
6 Klose A., Odpowiedzialność społeczna dzisiaj, Wydawnictwo Naukowe PAT, Cracow 1999 p. 17 

7Wódz K., Kowalczyk B. (red.), Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, Wydawnictwo CRZL, 
Warsaw 2014, p. 32 
8 Rymsza M. (ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, Wydawnictwo IPS, Warsaw 2012, p. 32 



 
 
 
 

A atividade de reabilitação social é entendida dentro de tal âmbito. Do mesmo modo, a realização 

de atividades na área de animação local, organização de redes sociais e planeamento social. 

O papel importante do planeamento no modelo ABCD é desempenhado pelo diagnóstico 

de recursos sociais e, seguidamente, a tradução destes em ações específicas que estão prestes a 

resolver problemas e a atingir objetivos9. 

 

Fig. 3. Esquema de planeamento no modelo ABCD 

 

                DUAS FORMAS                                               DUAS SOLUÇÕES                                            

               NECESSIDADES                                                            RECURSOS          

       (O QUE ESTÁ EM FALTA)                                  (O QUE TEMOS DISPONÍVEL) 

 

 

SERVIÇOS AJUSTADOS ÀS NECESSIDADES        CONEXÕES E CONTRIBUIÇÕES                                                 

                                                                                                                                   

 

             CONSUMIDORES                                                            CIDADÃOS   

OS PROGRAMAS SÃO A SOLUÇÃO                    AS PESSOAS SÃO A SOLUÇÃO  

 

Esquema de ação de acordo com o modelo ABCD na readaptação social de pessoas que 

saem da prisão 

Toda atividade requer uma boa preparação e a definição de um propósito e das formas de 

atingir esse objetivo. A ação é o componente básico de todos os processos, incluindo o processo 

de ressocialização e readaptação. 

 

Fig. 4. Esquema de ação no modelo ABCD 

Fase I 

 

Determinação da necessidade / propósito da ação  

OBJETIVO: PREPARAÇÃO DOS RECLUSOS PARA A READAPTAÇÃO SOCIAL  

 

 

                                                           
9 M. Green, H. Moore, J. O’Brien, Rozwój społeczności w oparciu o zasoby Model ABCD w praktyce, Wydawnictwo 
CRZL, Warsaw 2013, p. 34 



 
 
 
 

 Fase II 

 

 

Identificar e reforçar as potencialidades 

internas dos reclusos 

Construir parcerias em prol da ação 

conjunta para alcançar o objetivo. 

Identificar e atrair recursos externos 

                                                                                                                                

                                                                                  

 

Fase III 

 

Ação conjunta na comunidade local para alcançar o objetivo 

 

 

 

 

Fase IV 

 

Avaliação da ação 

 

 

Fase I: Determinação da necessidade – propósito da ação 

 

Embora a jornada não seja longa, não a terminarás 

se não fores na direção do teu destino 

Provérbio chinês  

Como definir um objetivo? 

 

O objetivo é a determinação do cenário ideal em que gostaria de encontrar uma pessoa 

ou uma família a solucionar os problemas existentes e a satisfazer as necessidades definidas. 

Descreve o estado previsível e desejado que deve ser alcançado para melhorar o funcionamento 

da pessoa ou da família em relação à qual se planeia realizar ações. 

 



 
 
 
 

S.M.A.R.T.E.R.: O princípio da formulação de objetivos 

 
Específico 

(Specific)  

A compreensão do objetivo não deve ser um problema, a sua afirmação deve 

ser inequívoca e não deixar margem para a livre interpretação. É 

particularmente importante usar uma linguagem compreensível para uma 

pessoa ou família - a linguagem usada pelo funcionário deve ser a linguagem 

de uma pessoa ou de uma família. No momento da formulação dos objetivos, o 

funcionário deve usar frases utilizadas pela pessoa ou pela família e não 

expressões profissionais, como “reintegração profissional”. 

 

Mensurável 

(Measurable) 

Deve ser formulado de tal forma que seja possível "medir" a sua implementação de 

maneira inequívoca. 

 

Realizável 

(Achievable) 

 

O objetivo precisa de ser realista. 

Relevante 

(Relevant) 

O objetivo deve ser um importante passo em frente, fornecendo um determinado 

valor para a pessoa que o irá alcançar. Não deve ser formulado pela negativa.  

 

Calendarizado 

(Time-bound) 

 

O objetivo deve ter um prazo determinado para ser alcançado. 

Interessante 

(Exciting) 

Uma pessoa não pode ser indiferente ao objetivo que está a ser formulado. O 

objetivo deve motivar a pessoa a alcançá-lo. 

Documentado 

(Recorded) 

Registar o objetivo cumpre diversas funções: previne o seu esquecimento e motiva 

o seu alcance – não se pode fingir que o objetivo não existe quando este está 

documentado. 

Baseado em: Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Wrzos 

2013 

 

Fase II  

Esta fase de ação é conduzida de forma bidirecional. Realizam-se atividades direcionadas 

a pessoas detidas na prisão e, ao mesmo tempo, ao meio exterior. 

II.1 

Identificar e reforçar as potencialidades internas dos reclusos. 

Todo o trabalho de reabilitação é realizado nesta área, sendo amplamente definida na literatura, 

entre outras formas como:  

 Mudança de comportamento, 

 Mudança do vínculo social, 

 Reestruturação emocional,  

 Enraizamento na "cultura" de satisfação das necessidades, 



 
 
 
 

 Moldagem de atitudes socialmente corretas, 

 "Conversão" para um valor superior10. 

A ressocialização penitenciária é levada a cabo por meio de métodos específicos “... que 

permitem introduzir certas mudanças na personalidade dos reclusos e, assim, permitem alcançar 

as mudanças desejadas no comportamento11”. É muito importante ter em conta os princípios da 

reabilitação social, onde se incluem: o princípio de individualização ou o princípio de 

recetividade. O uso destes princípios proporciona maiores possibilidades de alcançar o recluso e 

abri-lo à cooperação. O alcance da cooperação entre o recluso e o pessoal prisional no processo 

de ressocialização, bem como a eficácia deste processo, dependem mais da perceção subjetiva 

do educador por parte do recluso do que das competências objetivas e da correção dos 

procedimentos de tratamento. Atingir os objetivos pretendidos de ressocialização é, portanto, 

dependente da atitude do recluso em relação ao educador e vice-versa. Este contacto deve resultar 

numa confiança mútua entre o educador e o recluso. O trabalho de ressocialização baseia-se em 

múltiplos métodos usados por especialistas que trabalham em meio prisional. O uso de 

numerosos métodos individuais traz resultados tangíveis no fortalecimento dos potenciais dos 

reclusos. Em referência ao modelo ABCD baseado no uso do potencial social, não devemos 

esquecer a influência do grupo no processo de ressocialização. Os métodos baseados na 

influência do grupo usam a importância de um grupo social no comportamento do indivíduo. Isto 

deve-se ao facto de muitos ofensores praticarem crimes dentro de um grupo criminoso 

organizado. Este grupo é, portanto, um importante ponto de referência. Determinar a importância 

do grupo na criminogénese permite pensar que o valor das interações baseadas no grupo social 

trará maiores benefícios de reabilitação do que outros métodos. Tendo em conta o anteriormente 

exposto, deve-se afirmar que “a criação de grupos sociais alternativos baseados num forte vínculo 

social é um importante desafio penitenciário”12. O modelo ABCD refere-se à construção de tais 

laços sociais. 

 

Construir parcerias traduzir-se-á na criação de recursos que possam ser utilizados pelos 

reclusos após a sua saída da prisão, na participação direta dos reclusos na consecução dos 

objetivos e na tomada de medidas para o bem comum. 

 

II.2 

Construir parcerias em prol da ação conjunta para alcançar o objetivo. Identificar e 

atrair recursos externos. 

Como construir uma parceria? 

 As parcerias formais e informais desempenham um papel importante em todas as 

atividades. Podemos enumerar os seguintes modelos de parcerias: 

                                                           
10 R.Tadla, Resocjalizacja skazanych, fonte: file:///C:/Users/Kasia/Downloads/7_tadla.pdf z dnia 20.10.2018 
11 http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP/2017/2/88-94.pdf 
12 1 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, p. 50 

file:///C:/Users/Kasia/Downloads/7_tadla.pdf%20z%20dnia%2020.10.2018


 
 
 
 

 Parcerias público-privadas / sociais, parcerias estabelecidas entre instituições públicas e 

entidades privadas / sociais com o objetivo de implementar atividades específicas, 

geralmente da esfera pública; 

 Parcerias de projeto criadas no âmbito da implementação de atividades de projeto 

específicas; 

 Parcerias locais e sectoriais, p. ex. entidades públicas - sociais - privadas, religiosas e 

académicas, grupos informais, também de natureza social. Trata-se de um acordo entre 

instituições e organizações que queiram trabalhar articuladamente em função de um 

objetivo em comum13. 
 

As ações efetivas baseadas na cooperação em parceria trazem benefícios 

indubitavelmente tangíveis que não podem ser sobrevalorizados. Porém, exige-se não apenas 

determinação na elaboração das regras de cooperação, mas também monitorização contínua. 

 

Construção de parcerias – a regra dos cinco passos: 

Passo 1: está relacionado com a identificação de problemas / necessidades que uma 

parceria deve resolver / satisfazer, o reconhecimento e análise de recursos humanos e 

institucionais locais em termos de sua possível inclusão em atividades conjuntas e o 

desenvolvimento de uma visão preliminar da futura parceria. 

Passo 2: envolve discussões com potenciais parceiros, a fim de persuadi-los a criar uma 

parceria, incluí-los em atividades conjuntas e convidá-los para as reuniões (lembre-se de 

não dissuadir as pessoas que não expressaram disposição para cooperar). 

Passo 3: é um encontro com potenciais parceiros organizado de forma a conhecer-se, 

estabelecer o propósito e os princípios de cooperação, definir o modelo e a forma da 

parceria, bem como o papel dos parceiros individuais e as suas expectativas. 

Frequentemente, estes assuntos são discutidos e determinados durante várias reuniões 

subsequentes, sendo que a primeira reunião serve para conhecerem-se mutuamente e 

tomar decisões sobre os parceiros individuais, caso estejam interessados na cooperação; 

os próximos encontros servirão para definir os objetivos e princípios da parceria. 

Passo 4: está relacionado com o desenvolvimento de uma estratégia de parceria e planos 

de ação, assim como com a determinação de questões relacionadas com a segurança 

logística das atividades de parceria (instalações, serviço, fluxo de informações, etc.). 

Passo 5: envolve a implementação e monitorização das atividades planeadas, sendo 

importante uma distribuição equilibrada de tarefas entre determinados parceiros14. 

 

Os funcionários de todas as instituições e organizações que operam numa determinada 

comunidade estão envolvidos no processo de ajudar pessoas com dificuldades. Cooperam 

com base na ideia de parceria, ao incluir de forma complementar o seu âmbito de serviços 

e ao criar um sistema integrado de ajuda. 

 

 

                                                           
13 Source:  http://www.roszefs.boris.org.pl/old.partnerstwa.boris.org.pl/pl_partnerstwo-rodzaje.html, 
of 17.10.2018  
14 Z. Wejcman, G. Gnatowska, Partnerstwo. Rola i proces tworzenia, Wydawnictwo Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL, Warsaw 2005, p. 12-15.  

http://www.roszefs.boris.org.pl/old.partnerstwa.boris.org.pl/pl_partnerstwo-rodzaje.html


 
 
 
 

Sistema 
Prisional 

Sistema de 
reinserção 

social 
Assistência 

Social 

O desafio para a implementação efetiva dos processos de readaptação daqueles que são 

libertados e as suas famílias é aceitar a cooperação multifacetada e interdisciplinar das diversas 

entidades. Para além das instituições envolvidas (estabelecimento prisional, serviço de liberdade 

condicional e serviços sociais), o sistema deve incluir, em maior medida, serviços de emprego, 

organizações não governamentais e outras instituições, compreendendo instituições educativas e 

pedagógicas, bem como empresários privados. Esta cooperação pode contribuir para a realização 

de muitos postulados dentro do âmbito da mudança pretendida. Estabelecer uma cooperação 

eficaz requer: 

 Construção de parcerias; 

 Determinação comum de objetivos e tarefas – orientações da influência; 

 Integração de métodos aplicados e ferramentas de trabalho; 

 Permanente intercâmbio de informações – base centralizada de dados;  

 Monitorização conjunta e avaliação de atividades. 

 

       As organizações não governamentais desempenham um papel especial no processo de 

readaptação. Muitas atividades são realizadas pelo setor terciário suplementar, chegando mesmo 

a cumprir com os deveres do serviço social. Estas organizações realizam projetos integrais de 

libertação na Polónia; sendo, muitas vezes, o único local que oferece assistência especializada. 

 

O desafio de fornecer assistência efetiva às pessoas que saem das instituições 

penitenciárias e suas famílias é criar um sistema coerente, que se complemente mutuamente e 

que seja estreitamente cooperativo na assistência interinstitucional e intersectorial pós-

penitenciária. 

 

Fig. 5. Diagrama de cooperação em prol da readaptação de pessoas que saem da prisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Comunidades locais 

Outras instituições 
Organizações não 
governamentais 



 
 
 
 

No modelo ABCD, a ênfase é colocada na participação e cooperação na implementação de 

atividades de todas as entidades, especialmente da comunidade local.  

      O desafio de fornecer assistência efetiva às pessoas que saem das instituições 

penitenciárias e as suas famílias é criar um sistema coerente, que se complemente mutuamente e 

que seja estreitamente cooperativo na assistência interinstitucional e intersectorial. 

 $$             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

O mapeamento de recursos ajuda a criar relacionamentos apropriados entre os parceiros 

que cooperam na implementação de um objetivo específico. Graças à identificação de pessoas 

competentes, associações, instituições empresariais locais, serviços sociais e serviços 

governamentais, são construídas redes adequadas que possibilitam uma assistência eficaz. O 

principal objetivo de criar mapas de recursos é, portanto, construir relacionamentos que 

desencadeiem ações com recursos comunitários. Também deve ser lembrado que o mapa de 

recursos nunca é uma criação totalmente constituída, uma vez que, está a ser criado na medida 

em que os problemas e as possibilidades são identificados. 

 

         O mapeamento começa sempre com o estabelecimento de um objetivo claro e específico, 

que deve ser alcançado graças à parceria social. É necessário identificar pessoas ou grupos que 

possuam recursos apropriados para atingir o objetivo. De acordo com o método ABCD, serão 

úteis nesta etapa da criação do mapa de recursos: a realização de debates educacionais, a 

existência de um pensamento focado nos recursos e a mobilização efetiva de indivíduos e 

instituições que poderiam participar numa parceria social. Um exemplo de uma ação nesta etapa, 

pode determinar-se a partir do seguinte esquema: 

Elementos de recursos pessoais:  

Dotes, talentos, sonhos, esperanças, medos 

Mapa de associações: 

• Associações com as quais está familiarizado  

• Associações com as quais ainda não está familiarizado  

• O que estão a fazer agora?  

• Disseram que queriam fazer algo, mas ainda não o fizeram?  

• O que podem fazer se forem requeridos? 

Mapa de instituições:   

• Talentos dos funcionários e dos voluntários  

• Salas e equipamentos  

• Em que despendem o dinheiro - abastecimento, serviços, emprego, etc.  

• Relações atuais com a comunidade 

• Dilemas  

• Possibilidades 

Mapa do espaço: 

• O que existe nos arredores? Parques, escolas, bibliotecas, centros sociais, hospitais e 

clínicas, apartamentos, casas unifamiliares, empresas locais, ciclovias e percursos 

pedestres, áreas verdes, terrenos não urbanizados, etc. 



 
 
 
 

• O que está a acontecer lá? A atividade da associação regional, desporto e recreação, 

crime, atividade de idosos e jovens, limpeza, problemas com o cumprimento das normas, 

tipo de alojamento, etc. 

Mapa da economia local: 

• Qual é o fluxo de dinheiro - para (e de quem) a comunidade 

• Desenvolvimento de empresas locais  

• Oportunidade para novas empresas  

• Oportunidades de emprego 

 

IMPORTANTE: Ao preparar o mapa da rede de parcerias, deve lembrar-se do seguinte: 

1. Inicie conversações com pessoas que conheça diretamente. 

2. Evite a prospeção telefónica. 

3. Mantenha conversas com o líder da associação / instituição, pois ele conhece melhor 

os objetivos, possibilidades, recursos e problemas do grupo. 

 

Um efeito importante das conversações é a obtenção de um compromisso para cooperar com uma 

designação específica de tarefas futuras. Porém, esta designação ou atribuição de tarefas não 

poderá ser realizada de cima para baixo. Sendo que, será sempre necessário, perguntar o que 

determinados indivíduos podem / querem fazer para o projeto planeado. 

Lembre-se! Não faça o que não é desejado. Apenas uma vontade espontânea e genuína para 

cooperar faz sentido. 

Um exemplo de uma conversação para iniciar a cooperação: 

Apresente-se a si mesmo, o seu grupo e os seus objetivos. 

Nós somos representantes da associação/fundação/instituição que trabalha com pessoas que 

saem da prisão. Estamos a tentar envolver associações locais na cooperação destinada a 

melhorar a conduta de readaptação dos reclusos. 

Averigue sobre… 

• Associação – nome, sede, número de telefone, pessoa contacto  

• Reuniões - quando, onde, a que horas, encontros abertos ou sujeitos a convite? 

• Dirigentes – quem são eles? o que eles fazem? 

• O objetivo final - o que a associação faz? Por que eles fazem isso? 

• O que mais eles fazem? 

• O que eles poderiam fazer a seguir, no futuro e porquê? 

• Qual é o interesse deles nos nossos objetivos? 

Muitas pessoas que saem da prisão experimentam inúmeros problemas que impedem o 

processo de readaptação à vida em sociedade. Considera que a sua associação ou alguns 

dos seus membros estariam interessados em cooperar connosco neste assunto? 

• Caso existam pontos comuns, quais são os próximos passos? 

Como participar? 

Como poderíamos descobrir com o que a sua associação gostaria de lidar? 

• Com quais outras associações locais tem contacto? 

• Considera que eles também podem estar interessados nos nossos objetivos? 

https://www.linguee.pt/portugues-ingles/traducao/oportunidades+de+emprego.html


 
 
 
 

Quem conhece pessoalmente nessas associações? 

Poderia apresentar-nos um ao outro? 

Quem mais deveríamos conhecer? 
 

Parceria orientada para a readaptação de pessoas que saem da prisão 

 A experiência mostra que são tomadas medidas para readaptar os reclusos e ajudar as 

famílias em três setores: prisão, reinserção social e assistência social. Cada um destes setores tem 

obrigações legais separadas para tomar ações nestas áreas e uma indicação para tomar ações 

subsequentes. Apenas em pequena medida estas tarefas são realizadas em conjunto, não sendo 

uma prática geral. Mais frequentemente, esta cooperação é realizada com base na continuação 

das atividades iniciadas pelo serviço prisional, na área geral de ressocialização, com o 

pressuposto de que cada recluso é submetido à ressocialização. Em outro âmbito, essas atividades 

são conduzidas por funcionários do serviço de liberdade condicional e assistentes sociais. As 

atividades de impacto nessas áreas são muito semelhantes e geralmente focam-se em: 

1. Atividades educativas – ensino dos reclusos - identificação de problemas pessoais, 

definição de prioridades, procura de soluções, levantamento de competências sociais 

(tratamento de dependências, atividades educativas e corretivas, psicoeducação); 

2. Atividades estimulantes – autoajuda, uso de recursos próprios, desenvolvimento de 

interesses e de perspetivas para o futuro; 

3. Atividades práticas – dotar de habilidades práticas – facilitar contactos com instituições 

de um ambiente aberto, modelar as habilidades para usar os recursos dessas instituições, 

realizar formações na área do cumprimento de papéis sociais, p. ex. de um empregado, 

pai ou parceiro; 

4. Atividades de cuidado e recuperação - defesa das questões relativas aos reclusos perante 

outras instituições, ajuda material e organizacional, assistência social e médica15. 

Os serviços penitenciários desempenham um papel especial a este respeito, uma vez que 

agem imediatamente após o isolamento do recluso. Portanto, a criação de condições para uma 

ressocialização eficaz, incluindo aquelas de caráter educacional, permitindo que os reclusos 

aprendam a profissão e obtenham uma requalificação profissional, é um elemento 

particularmente importante. Outro elemento importante neste sistema é a capacidade de trabalhar 

isoladamente. De acordo com o modelo ABCD, um período significativo de criação e 

consciencialização do potencial dos reclusos ocorre durante a prisão. 

 

Reinserção Social nos Tribunais 

O técnico de reinserção social executa tarefas previstas por lei para o tribunal criminal e 

de família. Estas tarefas são de natureza educacional e de reabilitação, diagnóstica, preventiva e 

de supervisão. Os técnicos de reinserção social executam as suas tarefas no âmbito das suas 

jurisdições, bem como em instalações fechadas, em particular nas instalações de instituições 

penitenciárias, instalações de atendimento educativo e instalações de reabilitação médica (na 

PolLei de 27 de julho de 2001 em court probation officers, Jornal das Leis de 2014, item 795). 

  Portanto, um técnico de reinserção social desempenha um papel importante tanto 

                                                           
15 I.Dybalska, Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, Warsaw, 2014, p. 67 



 
 
 
 

no processo de preparação para a readaptação como no momento posterior à saída do 

estabelecimento prisional. As tarefas do técnico incluem, entre outras coisas, preparar o ambiente 

familiar e social para o retorno do recluso de acordo com suas necessidades e as possibilidades 

desse ambiente, especialmente no âmbito da resolução das dificuldades da vida16. O técnico de 

reinserção social trabalha de forma individual os casos das pessoas que saem da prisão, seguindo 

um modelo clássico de três fases: 

1. Diagnóstico do caso – diagnóstico da personalidade; 

2. Elaboração do plano – acordo, 

3. Implementação do plano – trabalho com o caso. 

 O técnico de reinserção social, durante a readaptação efetiva, coopera com o serviço 

prisional, tomando ações com a divisão competente. Ele também desempenha um papel 

importante no contacto com sua família e na comunicação com o mundo exterior. 

 

Assistência social 

O assistente social realiza uma série de atividades na área de trabalho social em relação a 

uma pessoa que passa pelo processo de readaptação social e sua família. 

Ewa Marynowicz-Hetka seguindo Robert Castel aponta as seguintes funções do trabalho 

social17:  

 Função protetora, que estimula o trabalho social como guardião e estimulador de 

mudanças na vida social e um distribuidor de bens. O assistente social é considerado aqui 

como a pessoa que corrige os problemas sociais; 

 Função de contestação, na qual o assistente social concentra as suas ações na 

consciencialização sobre os mecanismos sociais e apresenta-se como porta-voz das 

pessoas excluídas da vida social. O assistente social é considerado aqui como um ativista 

social em vez de um trabalhador;         

 Função mediadora, que se opõe à gestão dos problemas sociais. Nesta estratégia, o 

assistente social compromete-se a desenvolver um contrato social em conjunto com o 

cliente. O assistente social coloca-se no papel de companheiro e apoiante ao mesmo 

tempo. 

 Assim, o trabalho social carateriza-se por ser um processo dinâmico, sujeito a uma 

contínua análise, focada na prevenção, que traz os problemas sociais mais próximos e age para a 

realização de mudanças. 

  As organizações não governamentais desempenham um papel especial no processo de 

readaptação. Muitas atividades realizadas por estas organizações complementam e até cumprem 

os deveres de assistência social. Estas organizações realizam, entre outros, projetos abrangentes 

nas áreas de emancipação e habitação social; sendo, em muitos casos, o único local que oferece 

assistência especializada. 

A chave para o sucesso na tomada de ação é também o envolvimento de outros recursos 

sociais. Porém, para que isso aconteça, é necessário assumir a animação dessa cooperação.  

                                                           
16 I. Dybalska, op.cit.,p.78 
17E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika Społeczna, Warsaw 2005 p. 357-358. 



 
 
 
 

 

Fase III Ação conjunta na comunidade local para alcançar o objetivo 

Resume-se não apenas em dizer que juntos somos melhores, mas também que 

NÓS PODEMOS FAZER TUDO SOZINHOS, MAS JUNTOS PODEMOS FAZER 

AINDA MAIS!!! 

 

 A ação conjunta é o próximo passo no modelo ABCD. Depois de definir o objetivo, 

fortalecer os potenciais internos integrados, identificar e construir uma parceria para efeitos de 

uma ação conjunta, é hora de colocar em PRÁTICA. 

A realização de atividades na comunidade local, usando os potenciais individuais de 

membros específicos de uma determinada sociedade, bem como o uso de recursos sociais, requer 

animação social. 

Animação social 

O termo animação provém dos vocábulos latinos anima – alma, animatio – animação, animus – 

vigor e o verbo animo, -are, que em latim significa:   

 Soprar; 

 Vitalizar, dar alma, trazer vida; 

 Estimular, incentivar, incitar, encorajar.  

Em francês, a palavra animer significa trazer vida, potenciar as ações, iniciar um determinado 

empreendimento, impulsar. 

A animação social é um RESULTADO E UM PROCESSO de: 

 Moldar a comunidade (construir relações e vínculos sociais); 

 Ativação e mobilização social; 

 Lançamento do potencial de pessoas, grupos e comunidades de forma criativa;  

 Independência e empoderamento de pessoas, grupos e comunidades (especialmente os 

marginalizados e socialmente excluídos); 

 Participação pública (influenciando nas decisões)18.       

Animação é dar vida a uma pessoa, grupo, comunidade, instituição e organização. Gera um 

impacto tal na entidade que não a cria, não a forma, mas ativa-a, induz a participar na atividade e 

incentiva a empreender ações independentes. Às vezes é uma maneira de descobrir e satisfazer 

desejos e sonhos ocultos. 

A animação é aplicada a: 

                                                           
18 http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/historia/, de 18.10.2018  

http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/historia/


 
 
 
 

 O que já existe, mas não tem vida (não funciona, não responde às necessidades, não traz 

satisfação); 

 O que não existe, mas muitos (com frequência) inconscientemente sentem a sua falta. 

Na cooperação com outras pessoas, a animação social abre a porta a novas possibilidades e 

necessidades reais e potencialidades - o poder causador que está nas pessoas. 

O método de animação social pode ser usado para readaptar pessoas que saem da prisão e 

apoiar suas famílias em qualquer configuração: 

 Social (territorial, problemático, potencial, próximo, virtual); 

 Profissional (assistentes sociais, animadores culturais, professores, bibliotecários, 

funcionários), relacionados com o mercado (cultura, empreendedorismo, saúde, habitação, 

educação, bem-estar social, ecologia); 

 Institucional (centros de cultura, centros de assistência social, organizações não 

governamentais, governos locais, escolas, empresas, centros de emprego, parcerias locais, 

bibliotecas, museus) 19. 

 

Implementador da ação 

Um ANIMADOR SOCIAL é a pessoa que implementa atividades na comunidade local 

O animador social realiza o seu trabalho numa comunidade local selecionada que se 

encontra organizada, trabalha eficientemente e visa atingir os seus objetivos. 

As tarefas básicas do animador da comunidade local incluem: 

 Facilitar a comunicação, conduzindo a um melhor conhecimento dos moradores, bem 

como dos grupos e ambientes que eles criam; 

 Animar os participantes de debates sobre aspetos importantes da vida cotidiana, 

especialmente problemas locais não resolvidos; 

 Procurar e apoiar líderes locais; 

 Diagnosticar o potencial do ambiente local; 

 Iniciar a formação de grupos cívicos; 

 Motivar grupos e meios a empreender atividades direcionadas para o bem comum; 

 Construir coligações locais; 

 Moderar situações educacionais no ambiente; 

 Estimular a energia necessária para que as pessoas ou grupos a levem consigo;  

 e prosseguir com a ação 20. 
 

O papel do animador social é frequentemente atribuído aos funcionários dos serviços 

sociais, principalmente aos assistentes sociais que estão, de facto, diretamente predispostos a 

assumir tal papel. Um assistente social durante a sua educação, prepara-se para assumir tal papel 

profissional. Num sentido mais amplo, o trabalho ambiental também está a ser realizado e 

implementado por organizações não-governamentais que operam no terceiro setor. 

                                                           
19 http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/, de 20.10.2018  
20 T. Kazimierczak, B. Bąbska ,  M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza M., Środowiskowe role pracownika socjalnego, 
Wydawnictwo IPS, Warsaw 2013, p.17 

http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/


 
 
 
 

 Empreender e desempenhar o papel de animador da comunidade local requer 

conhecimentos específicos, bem como um leque de competências e habilidades. As competências 

mais importantes incluem: habilidades de diagnóstico, planeamento e organização, ação 

independente e habilidades de trabalho em equipa, conhecimento do processo de grupo, 

mediação e negociação, competências de comunicação, bem como alta abertura para construir 

relações interpessoais. 

O papel do animador social é ativar a comunidade local sem assumir pessoalmente a 

função de liderança. Isto significa que o animador social não precisa de agir sozinho, mas apenas 

de estimular e direcionar à comunidade local para a implementação de objetivos complexos. O 

seu papel é, portanto, ativo, não diretivo. Ele contribui: a educar, a inspirar, a motivar e a apoiar 

o processo de mudança21. 

 

Toda ação baseia-se no plano desenvolvido em conjunto por todos os seus 

implementadores. 

 
As ações conjuntas exigem reflexionar sobre as seguintes questões: 

 O que precisa ser feito? 

 Quem vai fazê-lo? 

 Quando? 

 Como? 

 O que tem que ser disponibilizado? 

Ora, devemos obter respostas de todos os participantes ativos sobre as seguintes três 

questões-chave: 

 Que ações vamos implementar? – contribuição 

 Que métodos vamos empregar? – processos 

 Como vamos usar esses métodos? – ações e resultados 

 

Contribuição 

 Ao falar sobre recursos, referimo-nos aos componentes necessários para preparar um 

negócio eficaz. São as habilidades e recursos materiais sobre os quais devemos construir. Eles 

são chamados de contribuição, porque efetivamente são elementos que contribuem para o 

processo de mudança. 

Eles são: 

− Dinheiro / orçamento; 

− Instalações, p. ex. salas de reuniões, centros de conferências, campos desportivos, 

catering; 

− Equipamento, p. ex. câmaras de vídeo, meios de transporte, quadros, computadores; 

− Materiais educativos, p. ex. apresentações multimédia, livros, kits de formação, manuais; 

− Pessoas que possuam: 

                                                           
21 http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/, de 20.10.2018  

http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/metoda/


 
 
 
 

• Tempo; 

• Energia, compromisso e motivação; 

• Competências adequadas; 

• Conhecimento adequado; 

• Experiência adequada; 

• Ideias e imaginação; 

• Poder para empreender ações; 

− Princípios e diretrizes favoráveis às ações que queremos tomar. 

 

    É necessário refletir não só sobre os recursos necessários, mas também sobre onde se 

podem obter. Tratando-se de um método de planeamento e avaliação baseado em participação e 

parceria, esses recursos podem vir de cada um dos parceiros, incluindo: 

− Membros da comunidade - jovens, adultos, grupos sociais e organizações; 

− Organizações de desenvolvimento comunitário e as suas equipas; 

− Outras instituições amigas; 

− Instituições externas, p. ex. financiadores e responsáveis políticos. 

 

A extensão e o nível dos recursos que podem ser necessários para executar ações efetivas 

dependerão da: 

− Complexidade do efeito desejado, 

− Forma em como pretendemos alcançá-lo. 

 

  A contribuição pode vir de qualquer fonte, mas deve ser garantida antes de ser 

considerada parte do plano. 

 Não é possível fornecer uma resposta definitiva à questão sobre os recursos / medidas e 

prosseguir para as próximas etapas - métodos e ações. Na prática, a questão relativa aos recursos 

acompanhamo-nos permanentemente, mesmo quando passamos a analisar outros aspetos e dar 

os próximos passos. 

 

Processos / métodos 

   É importante refletir sobre o estilo ou tipo de atividades planeadas desde uma perspetiva 

mais ampla. Não se fazem perguntas sobre quem fará o quê e quando. Pensa-se sobre qual 

abordagem será mais eficaz e eficiente. Na escolha dos métodos, baseamo-nos na teoria da 

mudança no desenvolvimento da comunidade, que reflete os seus valores fundamentais: 

participação ativa, igualdade, empoderamento e parceria. Os métodos relacionam-se com os 

seguintes problemas: 

− Atividades de formação; 

− Desenvolvimento da rede de contactos; 

− Organização comunitária; 

− Apreciação da ação desenvolvida; 

− Marketing, 



 
 
 
 

− Fornecimento de informações, 

− Defesa;  

− Execução de uma campanha; 

− Perspetivas. 

 

Efeitos e atividades 

   Os planos de ação fracassam com muita frequência, uma vez que não indicam com 

precisão quem é obrigado a fazer o quê, onde e quando. Ao rever os métodos e técnicas, podemos 

chegar a uma forma de o obter, sem esquecer que o diabo está nos detalhes. 

 Embora pareça bastante óbvio, o mais importante que o plano deve indicar é:   

− Ações que serão tomadas; 

− Pessoas encarregadas de atividades específicas; 

− Duração e localização das atividades.      

    

Certamente, tomar medidas só será possível se tivermos os recursos certos à nossa 

disposição, caso contrário, teremos que os encontrar, ou bem, mudar o plano. O facto de 

continuar em frente, independentemente de tudo, representará certamente um fracasso. 

        

Depois de determinarmos as ações necessárias, devemos certificar-nos de que elas 

permitam-nos usar os métodos que consideramos corretos. Nosso modus operandi não pode ser 

acidental. Tudo deve ser preparado de tal maneira que traga benefícios. No desenvolvimento 

comunitário, aplicam-se métodos participativos porque a teoria da nossa prática baseia-se em 

evidências que provam que um acordo em conjunto trará consigo uma mudança valiosa e 

duradoura, que acabará por ser melhor do que a imposição de soluções de cima para baixo. 

Assim, precisamos ter certeza de que as ações que tomarmos refletirão os métodos e princípios 

básicos do desenvolvimento da comunidade. 22 

 

Fase IV Avaliação da ação 

  A avaliação é um processo, graças ao qual podemos obter informações e dados 

de alta qualidade, é o que nos permite lidar com problemas de maneira mais eficaz. A avaliação 

é um elemento inseparável do desenvolvimento da comunidade. Se o desenvolvimento 

comunitário justificar a sua importância na promoção da atitude cívica, integração social e 

educação através do empoderamento das pessoas, será muito importante apresentar evidências 

de como o processo de empoderamento ocorreu e como isto contribuiu para a obtenção dos 

resultados. 

A avaliação faz parte da aprendizagem organizacional 

 

A organização da aprendizagem interage com o meio circundante, é flexível, aberta e 

sensível à mudança. As organizações comunitárias, as instituições que apoiam o seu trabalho, 

                                                           
22 A.Barr, S.Hashagen, Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności. Podręcznik do planowania i ewaluacji model ABDC, 
CWAL CAL, Warsaw 2013, p. 145-149. 



 
 
 
 

bem como as instituições públicas, privadas e não-governamentais, devem tornar-se 

organizações de aprendizagem para serem eficazes. A complexidade do processo de 

desenvolvimento da comunidade faz com que informações / dados confiáveis sejam a base da 

educação contínua. Assim, a avaliação do trabalho e o seu resultado é de fundamental 

importância para a natureza das organizações de aprendizagem. 

O desenvolvimento da comunidade tem efeitos e resultados mensuráveis 

   A história do desenvolvimento da comunidade está repleta de estereótipos infelizes. 

Aqueles que acusam o desenvolvimento comunitário de “caridade ingénua” são apoiados por 

aqueles que consideram que é uma fonte de luta política contra o status quo da sociedade. A 

consolidação desses estereótipos prova que o desenvolvimento social falhou amplamente em 

explicar e justificar o que faz e como o faz. 

 

É necessária a capacidade de medir os efeitos e resultados do desenvolvimento da 

comunidade.              

  O modelo ABCD recolhe, analisa e unifica (codifica) os elementos do desenvolvimento 

da comunidade. O ABCD apresenta o processo de empoderamento da comunidade, os seus 

efeitos e resultados, bem como o impacto na qualidade de vida da comunidade. Este tipo de 

estrutura representa um valor para as organizações que querem apresentar aos outros, o seu papel 

no desenvolvimento da comunidade, não sendo responsáveis por tal. O método em si, ajuda a 

obter as evidências necessárias para avaliar o valor e o impacto de seu trabalho. Unicamente com 

base nisto, o desenvolvimento da comunidade será considerado igualmente valioso como outras 

estratégias de revitalização e gestão. 

O desenvolvimento da comunidade deve consistir na participação - a comunidade local 

deve ser um parceiro eficaz 

   Os valores e princípios do desenvolvimento da comunidade enfatizam a cooperação, o 

envolvimento da comunidade e a execução de programas pela comunidade. O desenvolvimento 

desta não pode, portanto, ser avaliado adequadamente pelo uso direto de modelos impostos 

externamente que se focam nos custos e alcançam objetivos. Naturalmente, isto não significa 

que ter objetivos claramente definidos e prestar atenção aos custos seja irrelevante. Trata-se antes 

de equilibrar a relação entre custos e lucros, que deve ser considerada entre os parceiros 

envolvidos. 

 

O desenvolvimento da comunidade realiza-se mediante o processo da introdução de 

mudanças que exigem o envolvimento de várias partes. As instituições do setor público 

geralmente oferecem possibilidades sistêmicas, recursos financeiros e uma estrutura básica na 

qual ocorre o desenvolvimento da comunidade. As organizações não governamentais podem 

fornecer vários tipos de apoio à comunidade, seja nas áreas de educação, de organização ou de 

gestão. As comunidades, conjuntamente com as suas organizações, fornecem tempo, energia e 

recursos locais. Cada uma destas instituições são partes que afetam o desenvolvimento da 

comunidade, devendo todas participar do planeamento e avaliação, bem como aprender com a 

sua própria experiência. 

 



 
 
 
 

 A avaliação usada com frequência baseia-se nos recursos externos. Assume relações 

acidentais entre atividades e resultados, evidenciando a total falta de compreensão das realidades 

do trabalho na área de desenvolvimento comunitário. Ainda, acresce uma falta de promoção do 

conhecimento do processo e mudança qualitativa. Os modelos de avaliação orientados 

economicamente que analisam principalmente custos e benefícios não constituem um grande 

valor para o desenvolvimento da comunidade. É claro que o financiador tem o direito de saber 

se os seus recursos foram gastos de forma adequada. Os implementadores também precisam de 

saber como podem fazer o melhor uso de determinadas contribuições. Porém, os modelos de 

avaliação que tentam apenas combinar efeitos específicos aos custos não podem ser eficazes para 

entender o desenvolvimento da comunidade. O ABCD oferece um modelo alternativo baseado 

nos princípios do desenvolvimento comunitário, que considera à avaliação como uma ferramenta 

educacional, para entender a mudança, analisando o maior número possível de processos e 

concentrando-se nos resultados e não apenas nos efeitos 23.   

 

O método ABCD trabalha etapas e ferramentas 

Organizar a comunidade local como um método de trabalho social do entorno, procede 

de acordo com as etapas específicas que criam o processo planeado de interações, a saber: 

1. Recolher informações; 

2. Avaliar a situação; 

3. Incentivar as pessoas a reunir-se para decidir qual o problema que querem resolver;  

4. Criar e apoiar um grupo / campanha / coligação; 

5. Ajudar o grupo / campanha / coligação a planear as suas estratégias e táticas, bem como 

a priorizar atividades; 

6. Fortalecer e sustentar o grupo / campanha / coalizão quando começar a implementar 

atividades; 

7. Reavaliar o progresso e as atividades do grupo / campanha / coligação; 

8. Ajudar o grupo / campanha / coligação a completar a ação ou decidir o que fazer a seguir. 

 Esse processo planeado não precisa de terminar depois de ter sido implementado. Pelo 

contrário, após uma série de experiências fortalecedoras e uma mudança positiva, o processo 

começa novamente desde o início. 

A estratégia de consenso e cooperação é a estratégia mais útil e eficaz que influencia o 

esforço de mudanças permanentes positivas nas comunidades locais. 

Portanto, se possível, deve constituir-se como o pilar das atividades do animador. 

Fundamenta-se no pressuposto de que as ações empreendidas na comunidade local devem 

responder às suas necessidades e potencialidades, ao passo que, os recursos humanos e 

institucionais locais devem ser incluídos no processo de mudança. Assume não apenas a 

participação ativa, mas também a cooperação, pelo que, a construção de uma rede de cooperação 

constitui um dos objetivos básicos da atividade do animador. A base para as atividades 

implementadas, atendendo à estratégia de consenso e cooperação, é o planeamento e o trabalho 

usando o método do projeto, especialmente a animação, cuja direção é determinada pelo 

diagnóstico baseado no estudo e na ação. As ferramentas utilizadas durante a implementação 

desta estratégia são: encontros com residentes e outros vários tipos de grupos e construção de 

                                                           
23 A.Barr, S.Hashagen, op.cit, , p. 151-152. 



 
 
 
 

redes de cooperação, incluindo parcerias locais24. O grupo de ferramentas que suporta o processo 

de mudança inclui: parceria local, voluntariado, grupos, campanhas e eventos sociais, bem como 

informações cívicas. 

 

As ações efetivas baseadas na cooperação através da parceria trazem benefícios muito 

tangíveis. Estes não podem ser sobrevalorizados. No entanto, isto exige não apenas 

determinação na elaboração das regras de cooperação, mas também monitoramento e 

avaliação contínuos, relativamente aos efeitos da implementação das atividades. 

  

A avaliação e o planeamento devem estar integralmente conectados 

De acordo com o modelo ABCD, uma abordagem disciplinada da avaliação deve basear-

se na mesma abordagem ao planeamento. A reflexão sobre o que determinado programa deve 

mudar, como se saberá que o resultado foi alcançado e como a mudança será entendida, deve 

surgir logo no início. O planeamento adequado deve ter em conta a avaliação de como será 

conhecido, caso os planos gerem o efeito desejado. O modelo ABCD é, portanto, de grande valor 

no planeamento de atividades de intervenção do desenvolvimento comunitário e durante a sua 

avaliação25. 

A avaliação pode ser definida, de um modo mais simples, como um processo de verificar 

e avaliar se determinadas atividades trouxeram os resultados esperados, o que contribuiu para a 

sua realização e o que constituiu uma barreira durante esses processos. A essência da avaliação 

é a sua utilidade, ou seja, o uso dos seus resultados. A avaliação de determinadas atividades 

(intervenções) é o ponto de partida para a formulação de recomendações que devem ajudar a 

mudar comportamentos, corrigir erros ou repetir ações e soluções que funcionaram bem. As 

conclusões que forem extraídas da avaliação, formuladas na forma de recomendações, podem 

ser usadas em atividades atuais ou planeadas. A avaliação apoia o processo de gestão em todas 

as etapas da implementação de atividades26. 

Exemplos de boas práticas na implementação de programas de readaptação 

  

Na maioria das instituições, as seguintes formas de tratamento penitenciário são 

implementadas como programas de ressocialização e readaptação: 

– Programa de desporto e recreação para reclusos, o que implica a organização de atividades 

desportivas e recreativas, bem como a promoção de um estilo de vida saudável. 

− Programa de atividades criativas para reclusos que envolve a edição e publicação de um jornal 

na prisão, bem como canais de TV de educação e informação. 

 − Programa de readaptação social da educação de reclusos através da psico-educação no campo 

da prevenção de agressões implementado pelo método ART (Agression Replacement Training: 

formação de substituição de agressões). 

− Programa de readaptação social da educação de reclusos através da psico-educação no campo 

da prevenção do alcoolismo. 

                                                           
24  B. Bąbska, M. Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej. Poradnik II, 
Wydawnictwo IPS, Warsaw 2014, p. 20-21 
25 A.Barr, S.Hashagen, op.cit, p. 21-25.  
26 Podstawy ewaluacji dla pomocy społecznej, Regional Centre of Social Policy in Cracow, Cracow 2010, p. 7 



 
 
 
 

− Programa de readaptação social da educação de reclusos através da psico-educação no campo 

da prevenção da dependência de drogas. 

 − Programa de readaptação social para reclusos dependentes de álcool ou com problemas de 

bebida, executado em conjunto com o movimento dos Alcoólicos Anónimos. 

− Programa de readaptação social de melhoramento profissional dos reclusos que incluem cursos 

de formação em determinadas profissões. O programa prepara os reclusos para trabalhar, 

enquanto cumprem uma pena de prisão e depois da saída desta. Os reclusos são capacitados nas 

seguintes profissões: cozinheiro, pintor ou pedreiro, ou são formados para usar um computador 

ou uma caixa registadora. 

− Programa de procura ativa de emprego (ativação profissional de reclusos). 

− Programa de readaptação social da educação de reclusos que praticaram uma ofensa de 

condução sob o estado do álcool através da psicoeducação no campo da prevenção da 

dependência do álcool, bem como dos primeiros socorros e salvamento. 

− Programa de readaptação social da educação dos reclusos, através da criação de uma 

possibilidade de autoestudo das noções básicas da língua inglesa. 

− Programa de readaptação social para reclusos que procura a integração social de pessoas 

privadas de liberdade com o meio envolvente local. 

− Programa de readaptação social para reclusos envolvendo trabalho de voluntariado com idosos, 

doentes e portadores de deficiência. Como parte deste programa, os reclusos realizam trabalhos 

de limpeza permanentes e não remunerados em lares locais. Além disso, os reclusos organizam 

periodicamente eventos diversos, p. ex. um concerto de músicas populares. 

− Programa de readaptação social para reclusos no combate à violência doméstica, implementado 

como parte de um acordo com o Crisis Intervention Centre. 

− Programa de readaptação social para reclusos envolvendo a sua própria arte, p. ex. “Círculo de 

iniciativas artísticas”. 

– Programa de readaptação social para reclusos mediante o apoio a iniciativas sociais organizadas 

para crianças (crianças internas em orfanatos ou filhos de reclusos). 

− Serviços religiosos.27.   

“Boas práticas de reabilitação social” na Polónia 

 

 Além dos programas acima mencionados, deve atender-se às atividades culturais e 

educacionais realizadas nas prisões. Os reclusos participam ativamente de grupos artísticos (26 

prisões, 44 bandas musicais), publicam jornais penitenciários (88 títulos no total), participam de 

críticas de arte (por exemplo, SZTUM Prison Art Review, Prison Poetry Competition, Prison Art 

Competition, Christmas Crib Competition, “Satire behind the edge” Art Competition). As obras 

de arte dos reclusos geralmente apoiam eventos de caridade locais ou nacionais28.   

 Por iniciativa dos serviços prisionais, são implementados em conjunto com várias 

entidades, programas e projetos inovadores nas áreas de ressocialização e readaptação. Os mais 

importantes deles são os seguintes: 

 

I. Programas de ressocialização implementados em cooperação com asilos.  

                                                           
27 A. Kieszkowska, Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne, "Probacja", no. 2, 

2009, p. 104-105. 
28 I. Dybalska, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą a 

działaniem, Warsaw: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012, p. 115-116. 

 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,


 
 
 
 

O programa “Bona” foi criado em 1998, sendo implementado desde essa altura. Foi 

elaborado pela equipa do Lar Zameczek e pela equipa da Instituição Penitenciária de 

Lubliniec. Ao abrigo deste programa, um grupo de mulheres condenadas, durante 6 horas 

por dia, cuida de crianças portadoras de deficiências físicas e mentais, comportando 

deveres semelhantes ao do próprio pessoal do Lar. A pesquisa avaliativa indica, de forma 

inequívoca, os efeitos positivos da ressocialização: refletir sobre a vida até o momento 

presente, retirar conclusões do passado, elaborar planos realistas para o futuro, um nível 

mais alto de autoestima e um senso de responsabilidade.     

O programa “Duet” foi criado em 2000 na Instituição Penitenciária de Kraków-

Podgórze, destinando-se aos reclusos “graduados” do programa de tratamento da 

dependência alcoólica. Ao abrigo deste programa, os reclusos cuidaram voluntariamente 

das alas do Lar de Idosos para homens adultos com deficiência. 

O programa “Four Seasons” foi concebido e implementado pelo pessoal da prisão do 

Departamento Externo em Ustka para as alas do Lar de Idosos em Miechowinek. Este 

programa consistia em organizar visitas à praia, caminhadas na floresta e outros lugares 

atrativos para os moradores do lar de idosos. Foram organizadas viagens em conjunto 

com elementos de educação ambiental, sob a forma de competições e jogos à volta da 

fogueira. Na implementação deste programa, participaram patrocinadores locais, guias 

turísticos, empresas de transporte, instituições culturais e museus29.    

 

II. Programas de ressocialização implementados na área da saúde e vida. 

O programa de primeiros socorros foi concebido e implementado em 2004 na 

Instituição Penitenciária em Czerwony Bór. O seu principal objetivo era mudar as atitudes 

em relação ao valor da saúde e da vida e adquirir competências práticas de resgate30. 

O programa “Senior Ladies” - facilitar a preparação para a readaptação social de 

mulheres reclusas. O principal objetivo deste programa é fomentar nos participantes a 

prontidão para agir em benefício dos outros, apoiando a integração social e fortalecendo 

a confiança nos seus próprios pontos fortes e habilidades. Adicionalmente, durante as 

aulas, os participantes ganham conhecimento sobre a profilaxia gerontológica, que podem 

implementar no trabalho diário no Day Club “Senior Club” em Lubliniec. Este trabalho 

é voluntário e os deveres dos reclusos incluem participar em aulas de artesanato artístico, 

a fim de apoiar as atividades do clube, bem como em jogos de tabuleiro, educação, 

relaxamento e oficinas de arte. Os reclusos também têm a oportunidade de participar em 

formações sobre temas como a prevenção pró-saúde e a nutrição de um estilo de vida 

saudável durante os encontros realizados pelos enfermeiros. 

• O programa “I can do a lot, I am able to do even more” - dirigido a homens reclusos 

que cumprem uma pena na idade avançada, isto é, a partir dos 60 anos. Baseia-se numa 

cooperação multifacetada, no estabelecimento penitenciário, entre um curador 

profissional, um funcionário do Centro de Emprego Distrital, um gerente de um abrigo 

noturno, um funcionário do Centro de Apoio Local às Famílias, um internista, um 
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działaniem, Warsaw: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012, p. 117-121. 

 
 
30 ibidem, p. 121. 

https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Centrum%20Rozwoju%20Zasob%C3%B3w%20Ludzkich,


 
 
 
 

especialista em tratamento de dependências, um educador e um psicólogo. O resultado 

do trabalho em conjunto e do envolvimento do grupo-alvo será a preparação de um 

manual para os idosos que saem das instituições penitenciárias. O manual fornecerá aos 

leitores interessados todas as informações necessárias sobre as formas de apoio material, 

os procedimentos de pedido de habitação comunitária, as possibilidades de continuidade 

do tratamento em geral, a demanda do mercado de trabalho atual e os princípios da 

concessão de segurança social. O manual também terá um formato multimédia. Os idosos 

também poderão usar leitores de e-books, pois são mais acessíveis a pessoas idosas, pelo 

alto contraste do ecrã e possibilidade de aumentar o tamanho da letra 31. 

O programa “Live consciously” facilita a preparação para a readaptação social dos 

reclusos no campo da promoção da saúde e prevenção da disseminação do HIV e HCV32.    

 

III. Programas de ressocialização para ecologia.  

O programa “Noble cap” consiste em sensibilizar os reclusos para os problemas da 

ecologia e proteção ambiental através da educação combinada com a participação na ação 

de recolha de tampas de garrafas de plástico para comprar equipamentos de reabilitação 

para pessoas com deficiência.  

O programa “Clean city” facilita a readaptação social dos reclusos na área de formação 

de habilidades sociais por meio da realização de trabalhos de limpeza gratuitos para o 

governo autónomo local. 

O programa “Prison ecosystem” ajuda a sensibilizar os reclusos para as problemáticas 

ecologias e da proteção ambiental através da educação combinada com a participação em 

trabalhos para o meio ambiente33. 

IV.  Programas de ressocialização para animais. 

O programa “Rehabilitation centre for farm and household animals” foi criado no 

Departamento Externo de Stawiszyń. A fase inicial do projeto foi um programa de 

readaptação social chamado “Leading a dog’s life behind the bars”, que foi implementado 

em cooperação com a Associação Polaca de Instrutores e Guias Policiais para Cães e a 

Guarda para Animais na Polónia. O projeto foi executado no Departamento Externo do 

Centro Remand em Grójec, que abriga uma plataforma para animais domésticos e animais 

de fazenda que se encontrem numa situação difícil: abandonados, feridos ou doentes. Um 

projeto deste tipo está a ser implantando em Stawiszyn e será executado por reclusos sob 

a supervisão do pessoal terapêutico. 

                                                           
31https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach-najlepsze-
programy-resocjalizacyjne-w-polsce-powstaly-na-slasku 
32 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Dla-kazdego-cos-pozytecznego-czyli-oferta-programow-resocjalizacyjnych-
w-debickiej-jednostce-penitencjarnej 
33 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Dla-kazdego-cos-pozytecznego-czyli-oferta-programow-resocjalizacyjnych-
w-debickiej-jednostce-penitencjarnej 



 
 
 
 

“Boas práticas de reabilitação social” em Portugal 

  Existem muitas organizações comunitárias que fazem voluntariado nas prisões e muitos 

órgãos privados e públicos que estabeleceram parcerias com os Serviços Prisionais portugueses 

para melhorar e desenvolver novas metodologias para um processo de reabilitação bem-sucedido. 

Existem vários projetos nacionais, Europeus e internacionais que abrangem diversas áreas, tais 

como a saúde / saúde mental dos reclusos, a educação dos reclusos, a educação dos funcionários 

prisionais e a melhoria das condições das prisões. 

Exemplos de organizações comunitárias voluntárias em estabelecimentos prisionais: 

- REMAR 

- O Companheiro 

- Cruz Vermelha Portuguesa 

- APAC Portugal 

1. Nas prisões portuguesas são implementadas várias atividades e cursos extracurriculares, 

nomeadamente Português para Estrangeiros, Educação para a Cidadania, Artes Visuais, 

Música e Desporto. 

2. Os Serviços Prisionais portugueses dispõem de uma bolsa pública de emprego onde as 

organizações públicas e privadas podem contratar reclusos que estejam a cumprir penas 

de prisão tanto em regime fechado como em regime aberto. 

Neste caso específico, podemos referir a DELTA (uma marca portuguesa de café) que 

tem um protocolo com o Estabelecimento Prisional de Lisboa para a implementação de 

uma oficina de reparação de máquinas e moedores de café e máquinas de lavar loiça para 

restauração. 

 

1. Exemplo de organização de um grupo nuclear dentro da comunidade local - Em 

Portugal existem várias organizações que trabalham com reclusos e ex-reclusos, o que 

ajuda esta população no processo de reintegração e reabilitação.  

Apesar das muitas tentativas lideradas por organizações comunitárias de desenvolver e 

criar um grupo central organizado, não podemos identificar nenhum. 

Para além destas tentativas, existem algumas iniciativas em curso, como o projeto “Entre 

Sistemas”. Este projeto surge da necessidade de aumentar continuamente a qualidade das 

prisões portuguesas, no que diz respeito ao nível de intervenção das suas equipas técnicas, 

sector educativo, educação não formal e vetor social (intervenção voluntária e social). 

Para mais informações: https://www.entre-sistemas.eu/. 

 

2. Mapeamento das capacidades e ativos dos indivíduos, associações e instituições 

locais. 

De acordo com os dados estatísticos disponibilizados pelos Serviços Prisionais 

portugueses, no ano de 2017, 208 projetos (i.e. apoio a atividades educacionais e de 

formação, apoio legal, desenvolvimento de artes culturais e artísticas, desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais, ligações comunitárias, melhoria de instalações das 

prisões, fornecimento de bens, desportos e promoção do estilo de vida saudável, 

relaxamento e meditação, e  visitas a reclusos) foram desenvolvidos por organizações 

comunitárias, estando envolvidas cerca de 80 organizações. 

Apesar do volume de projetos, programas e iniciativas, cada organização trabalha em 

áreas diferentes e específicas, sem se verificar colaboração assertiva entre elas. 



 
 
 
 

Para os Serviços Prisionais portugueses, o voluntariado prisional desempenha um papel 

importante na preparação para a libertação, não só porque abre as prisões à comunidade, 

mas também devido ao impacto que os voluntários podem produzir fora da prisão. 

3. Construir uma visão e um plano da comunidade 

Como explicado anteriormente, existem várias organizações que trabalham na 

comunidade, no entanto, no nosso país, não existe uma estratégia integrada entre elas. 

4. Mobilizar e ligar ativos para o desenvolvimento económico 

Existem alguns programas de desenvolvimento económico, executados pelo Governo 

Português, para aumentar o desenvolvimento económico das organizações comunitárias. 

No entanto, esta abordagem acaba por ser individualizada e não integrada, como referido 

acima. 

5. Potenciar atividades, investimentos e recursos da comunidade 

Como explicado anteriormente, apesar de muitas tentativas realizadas por organizações 

comunitárias, não há uma abordagem assertiva sobre o aproveitamento de atividades, 

investimentos e recursos da comunidade exterior. Cada organização realiza esse tipo de 

atividade por conta própria e dentro das suas redes. 

No entanto, em Portugal, temos iniciativas de organizações / empresas privadas que 

assumem um compromisso de responsabilidade social, mobilizando e valorizando as 

pessoas e comunidades para a inclusão social e desenvolvimento económico (Exemplos: 

EDP (a maior companhia de eletricidade em Portugal); Vodafone Portugal, LIDL 

Portugal (supermercado / loja de departamentos), Continente (supermercado / loja de 

departamentos), entre outros. 

 

V.  Ideias para o desenvolvimento das sub-tarefas seguintes: 

1. Organizar um grupo nuclear dentro da comunidade local - Em Portugal existem várias 

organizações que trabalham com reclusos e ex-reclusos, ajudando esta população no 

processo de reintegração e reabilitação na sociedade. Para construir esse grupo nuclear 

na comunidade local, podemos usar todos os contactos e profissionais das Comunidades 

de Práticas (CoPs). A comunicação também deve ser feita através desta plataforma. 

2. Mapeamento das capacidades e ativos de indivíduos, associações e instituições locais. O 

ponto de partida é identificar associações na comunidade. Uma maneira de fazer isto é 

começar com o grupo principal (identificado acima) e perguntar a quais associações e 

grupos informais eles pertencem. 

Depois, poderíamos pedir ao grupo nuclear para expandir a lista incluindo associações / 

organizações que eles conhecem e para construir um “Mapa de Ativos da Comunidade” 

(i.e. um instrumento para coletar nomes das organizações comunitárias, suas missões, 

profissionais que trabalham nelas e recursos). 

Para identificar as capacidades e os recursos dos indivíduos, poderíamos usar uma 

pesquisa / questionário em que as pessoas pudessem descrever ou quantificar as suas 

competências e contribuições (por exemplo, competências de construção de 

comunidades, competências de ensino, competências artísticas, etc.) 

Todo esse processo pode ser feito a pensar nas CoPs já existentes. 

3. Construir uma visão e um plano da comunidade 

Durante este processo, os ativos serão combinados com as oportunidades existentes; 

poderíamos usar focus grupos e / ou sessões de brainstorming. 

4. Mobilizar e ligar ativos para o desenvolvimento económico 



 
 
 
 

Usando as CoPs, será necessário apelar aos interesses dessas associações / organizações. 

Estas serão incentivados a relacionar-se umas com as outras, a discutir os seus interesses 

e a contribuir nos seus próprios termos. 

Para atingir este objetivo pode ser usado um inquérito ou questionário, bem como 

discussões no fórum social de cada CoP. 

5. Potenciar atividades, investimentos e recursos da comunidade 

O processo de realização da visão da comunidade começa quando as associações / 

organizações se perguntam “como podemos contribuir para que essa visão aconteça? O 

que podemos fazer? ” Isto mobilizará as associações / organizações na utilização de todos 

os recursos locais existentes e, quando isto não for suficiente, haverá uma expansão para 

recursos externos (que não estão a ser usados/ bem usados). 

“Boas práticas de reabilitação social” na Roménia 

O "Day with Father" é um programa destinado a reintegrar reclusos que implementa e 

fortalece os valores cristãos e envolve os filhos dos reclusos como um poderoso fator 

motivador neste processo. O programa consiste em 14 reuniões semanais no 

estabelecimento prisional e 4 workshops (área relacional, social, cultural e 

comemorativa) fora da prisão envolvendo a família. O programa tem vindo a funcionar 

desde 2013 na Penitenciária de Timisoara, em colaboração com a Associação de Homens 

Cristãos de Timisoara, e atualmente está a ser executado em 23 prisões na Roménia. 

 

Há também a participação de reclusos nas feiras de emprego organizadas pelas Agências 

de Emprego locais, onde estes conversam com potenciais empregadores, apresentam os 

seus Currículos e estabelecem contactos para quando saírem da prisão. Os representantes 

de agências de emprego locais realizam atividades de aconselhamento penitenciário sobre 

a integração no mercado de trabalho e, após a libertação, os reclusos são apoiados pelas 

Agências na procura de emprego. Além disso, muitos detidos recebem ofertas de emprego 

desde o momento da sua detenção. 

 

Nos estabelecimentos prisionais, são organizados cursos de formação escolar e 

profissional, idênticos aos organizados na comunidade, para que os reclusos possam, 

durante o período de reclusão, continuar os seus estudos ou obter qualificação 

profissional. 

 

As igrejas ortodoxas e outros cultos facilitam a reintegração social e familiar dos detidos 

após a sua libertação da prisão, através da intervenção na comunidade de origem. 

 

Os reclusos que tenham mais de dois anos em liberdade condicional, até que o prazo de 

execução da pena seja completado, são assumidos pelos serviços de reinserção social, 

continuando com as medidas tomadas na prisão. 

 

1. Exemplo de organização de um grupo nuclear dentro da comunidade local: 

Neste âmbito, realizou-se no Centro Educacional de Buzias o teatro educativo 

“Effect-Affect”, inserido no espetáculo “Cirque du verite”, em colaboração com a 

Associação MISE EN SCENE, 



 
 
 
 

O espetáculo focou-se num assunto sensível – o abuso sexual. O principal objetivo 

foi prevenir e combater os crimes desta natureza. O espetáculo do projeto 'Effect-

Affect', confirmou a ideia de que uma das maneiras mais eficientes para uma 

intervenção, ao nível social, capaz de diminuir o número de eventos não conformes 

com o status de ser humano racional e emocional, é a educação através da arte. 

Um aspeto importante desta atividade foi a componente interativa do programa. Os 

jovens ofensores que estavam na audiência participaram em debates moderados com 

um psicólogo, relacionados diretamente com a mensagem do espetáculo: o problema 

do abuso não pode ser alcançado com força suficiente sem nenhum exercício efetivo 

de empatia. 

 

O projeto educacional “Talking to personalities” centra-se em oferecer alguns 

modelos positivos, dignos de seguir, pela valorização da experiência de vida e 

modelos de sucesso a nível social, nomeadamente personalidades famosas em Buzias. 

No âmbito deste projeto, realizaram-se duas conferências. Uma delas contou com a 

presença do herói da Revolução Romena de 1989 e cofundador da banda de rock 

“Checkmate”. A segunda contou com a presença do atual Presidente da Câmara de 

Buzias, uma personalidade poderosa envolvida na promoção e na prática de 

atividades desportivas para crianças e adolescentes. 

Alguns dos jovens ofensores do Centro Educacional Buzias, participaram juntamente 

com os estudantes da Escola Teórica de Buzias, no maior projeto de envolvimento 

social denominado “Let’s do it, Romania!”. Estes participantes limparam o lado este 

do parque da cidade, a área do hotel e o parque infantil. 

O projeto também incentivou os participantes a contactar com as pessoas ao seu redor, 

mitigando a ideia de que se desperdiçam recursos com pessoas na prisão e de que 

estes não contribuem para o desenvolvimento da comunidade. 

Para manter e desenvolver os laços comunitários, houve visitas organizadas por 

instituições que oferecem serviços sociais para pessoas com dificuldades. Neste 

âmbito, foi visitada a Fundação Voiteg “Kwasizabantu” e o Centro Social “St. Ioan”, 

próximo à paróquia católico-romana. A ideia subjacente é a de facilitar o 

relacionamento de jovens delinquentes com fundações interessadas em fornecer apoio 

após a sua saída em liberdade, oferecendo-lhes abrigo e emprego, para que tenham 

mais oportunidades de reintegração social. 

Todos os anos, um grupo de adolescentes do Centro Educacional Buzias está 

envolvido no projeto “Hello, Dad”, organizado pela Associação Hello, Dad, na 

ocasião da celebração do Dia do Pai. Os adolescentes participaram em atividades 

externas que ocorreram no “parque infantil” de Timisoara. O objetivo desta atividade 

era assinalar o dia do Pai, valorizando a figura paterna e melhorando a socialização 

do adolescente com adultos responsáveis que oferece padrões de comportamento 

paterno. 

 

2. Mapeamento das capacidades e bens de indivíduos, associações e instituições locais 

- As principais organizações que têm a capacidade de apoiar os reclusos durante a sua 

detenção e após a libertação, são organizações não-governamentais, especialmente 

organizações morais-religiosas. As instituições governamentais (municípios, serviços 



 
 
 
 

de reinserção social, departamentos de assistência social do recluso, agências de 

emprego) estão envolvidas, mas têm recursos humanos e materiais limitados. 

 

3. Construir uma visão e um plano da comunidade – A decisão do Governo nº. 389/2015 

para a aprovação da estratégia nacional de reintegração social de pessoas privadas de 

liberdade 2015-2019, assumida a nível nacional, criou o mecanismo de ação e 

interação necessárias para instituições públicas e organizações não governamentais 

ativarem, através de fases sucessivas, o processo de reintegração social de pessoas 

que cumpriram penas privativas de liberdade. O objetivo desta abordagem 

interinstitucional, transdisciplinar e articulada é simplificar as políticas criminais e 

prevenir a marginalização social dos reclusos. As instituições envolvidas são: 

Ministério da Justiça - Administração Nacional de Serviços Prisionais, Direção 

Nacional de Reinserção Social, Ministério de Educação Nacional, Ministério de 

Assuntos Internos - Serviço de Coordenação, Centro de Prevenção e Retenção 

Preventiva, Unidade de Políticas Públicas, Ministério da Saúde, Ministério do 

Trabalho e Justiça Social - Direção de Políticas de Emprego, Competências e 

Mobilidade Profissional, MAI - Agência Nacional Antidrogas, MMJS - Agência 

Nacional para o Emprego, Autoridade Nacional para a Proteção dos Direitos da 

Criança e Adoção, M.M.J.S. - Departamento de Política de Serviços Sociais. As 

diversas e complexas questões relativas à reintegração social de criminosos 

representam uma realidade bem conhecida e assumida a nível governamental, o que 

implicou que a Estratégia Nacional para a Reintegração Social de Pessoas Privadas 

de Liberdade 2015-2019, fosse incluída no Programa de Governo, sendo uma das 

prioridades no campo da justiça. 

 

4. Mobilizar e vincular bens para o desenvolvimento económico - Durante a detenção, 

uma grande parte dos reclusos trabalha na comunidade e com as entidades 

beneficiárias (tanto do setor privado como público); uma grande parte dos detidos que 

trabalham com os beneficiários privados recebe ofertas de emprego e continuam a 

atividade após a sua libertação do estabelecimento penitenciário. Os empregadores 

oferecem salários cativantes e outros bónus (acomodação, refeições / vale-refeição). 

Dessa forma, os reclusos envolvidos em estruturas legais contribuirão para o 

desenvolvimento económico, pagando impostos ao Estado e diminuindo o número 

daqueles que querem estabelecer-se no estrangeiro após a libertação. Até ao 

momento, não existe disposição legislativa que outorgue benefícios aos empregadores 

que contratem ex-reclusos. 

 

5. Incentivar atividades, investimentos e recursos externos à comunidade - Por meio dos 

objetivos da Estratégia Nacional de Reintegração Social para Reclusos em Liberdade 

2015-2019, as instituições participantes partilham atividades de assistência 

educacional, psicológica e social que contribuem para o empoderamento e a 

reintegração na sociedade de pessoas privadas de liberdade e pessoas que estão a 

cumprir penas / medidas de custódia, tendo em conta a necessidade de proteger os 

cidadãos. O objetivo é aumentar os recursos comunitários na reintegração social. 

Igualmente, igrejas e organizações não-governamentais serão cooptadas para se 

envolverem em atividades de reinserção social realizadas tanto nos estabelecimentos 



 
 
 
 

prisionais como na comunidade com os beneficiários do sistema penitenciário. Ao 

promover as atividades realizadas pelos reclusos nos meios de comunicação social, 

visa-se conscientizar as comunidades locais sobre as questões da reintegração social 

e a sua participação nesse processo. 

Conclusão 

 Os relacionamentos e a confiança dos indivíduos constituem o capital social, graças aos 

quais podemos desenvolver-nos, atender às nossas necessidades e obter benefícios. As ações 

tomadas para o bem comum são um importante determinante das atitudes cívicas, correta 

socialização e responsabilidade de cada cidadão. As pessoas não se envolvem em ações públicas 

se não confiam na informação disponível, não têm acesso a ela ou não a compreendem (não 

podem interpretá-la). Uma tarefa responsável recai sobre os especialistas que constroem pontes 

entre o mundo fechado atrás das paredes das prisões e o mundo em geral. Uma das condições 

básicas da participação das pessoas em atividades relacionadas com assuntos públicos é a 

compreensão do mundo em que vivem e o facto de terem acesso a informações confiáveis, 

simples e compreensíveis34. O modelo ABCD pode ser um guia para a construção do potencial 

pessoal dos reclusos, combinado com o envolvimento de recursos sociais para a construção do 

bem comum. As pessoas que saem dos estabelecimentos prisionais, especialmente no primeiro 

período da “vida à solta”, estão à procura de uma rápida readaptação social. O processo de 

ressocialização deve prepará-los para um estilo de vida socialmente aceite. Um fator crucial neste 

processo será: 

1. Recuperar o equilíbrio, o que significa: o estado de estabilidade e transparência 

mental, emocional ou funcional, bem como a previsibilidade do comportamento; 

2. Capacidade de agir é um estado em que uma pessoa pode mudar por si mesma ou lidar 

com humores, sentimentos, necessidades, condições e influências, enquanto o grupo 

(família e grupos mais numerosos) pode efetivamente atingir os objetivos que eles 

mesmos definem. É também a flexibilidade e a capacidade de adaptar-se ao mundo 

físico e social circundante; 

3. Autonomia – uma noção de separação, independência, controlo dos seus próprios 

limites (físico, psicológico e estrutural - em cada uma das perspetivas)35. 

 

 O modelo ABCD apresentado mostra o caminho para recuperar o equilíbrio, a capacidade 

de agir e a autonomia com base nos próprios recursos. 

 

 

 

 

 

                                                           
34http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/mediateka/pdfy/jak_lokalnie_budowac_dobro_wspolne_2.pdf, 
p. 6 – 7, consultado em: 23.10.2018  
35 Standardy w pomocy społecznej. Standard interwencji kryzysowej, Wrzos 2013.  

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/mediateka/pdfy/jak_lokalnie_budowac_dobro_wspolne_2.pdf
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