
ENCONTRO 

“Para uma resposta 
diferenciada na prevenção 

da reincidência e
na educação para o 

direito”

Lisboa, Novembro 2017



2

• Formação dos técnicos de reinserção social por Magistrados

• Auscultação de Magistrados sobre matérias a verter em manuais de

procedimentos técnicos

• Participação de Magistrados em conferências e seminários promovidos pela

DGRSP

• Apresentação dos Coordenadores de Equipas de Reinserção Social nas

Comarcas

• Colaboração com o Centro de Estudos Judiciários

• Colaboração com a Procuradoria-Geral da República na implementação e

divulgação das Respostas de Reinserção Social – Atividades Estruturadas e

Programas

“PONTOS DE ENCONTRO”
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Assessoria técnica aos tribunais no apoio à tomada de

decisão na fase pré-sentencial

Execução de penas e medidas na comunidade

Execução de penas e medidas com recurso a meios de

vigilância eletrónica

Execução das penas e medidas privativas da liberdade

As atribuições da DGRSP em matéria de justiça penal  concretizam-se 

nos seguintes processos-chave: 
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Manual de 
Procedimentos PAVD

7 Guias de 

Orientação 
Metodológica 

para RSDS  por 
problemática criminal

Guia de
Procedimentos  

Execução de penas na 
comunidade 

Conforme 
o grau de intervenção

2013

Manual de 
Procedimentos 
Planeamento e 

Execução de 
Penas e Medidas 
na Comunidade

Modelo  RSDS  
Estrutura Dirigida

2011

Manual de Assessoria 
Técnica aos Tribunais na 
Jurisdição Penal (revisão 

2003)

Manual de Avaliação Psicológica 

e de Perícias sobre a Personalidade

Guia de  
Procedimentos de 

Assessoria ao TEP  no 
âmbito do CEPMPL

Modelo RSDS 

Estrutura Abreviada

Liberdade Condicional -
Procedimentos técnico-
operativos na assessoria 
técnica aos Tribunais de 

Execução de Penas

Programa STOP
– Manual de 

Procedimentos
(reformulação)

Programa para Agressores 
de Violência Doméstica (PAVD)

2012 201620102009200820072005

Inventário de Avaliação 
de Risco/Necessidades 

LS/CMI

Manual de Respostas de 
Reinserção Social no 
âmbito da Suspensão 

Provisória do Processo

Estandardização de procedimentos
Atividade desenvolvida e os instrumentos técnicos solicitados pelos tribunais atendem a:

• Disposições Legais e recomendações internacionais

• Princípios de intervenção

• Manuais de Procedimentos técnicos

• Formação contínua
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Evolução Pedidos Recebidos
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EVOLUÇÃO  2007-2016
ATIVIDADE das EQUIPAS DE REINSERÇÃO SOCIAL

Número total 
de Pedidos

Judiciais

207 %
Crescimento
na execução 

de penas e medidas

352 %

Crescimento para 
de apoio técnico 

à tomada de decisão

132 %

Crescimento
do 

Trabalho Comunitário

714 %

RSDS

69 %

Crescimento
da substituição

da multa
por trabalho

340 %

Crescimento  
na

Suspensão Provisória 
do Processo

882 %

Crescimento
da Prestação de 

serviço de 
interesse publico

504 %



LC - 1.724

SEPP -10.007

SMT - 10.322

SPP – 14.611
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ATIVIDADE OPERATIVA NA COMUNIDADE

Pedidos judiciais entrados



Penas e Medidas que estiveram em execução na 

Comunidade  em 2016

Total de penas e medidas na 

comunidade 67.137

Total de pessoas em

acompanhamento pela DGRSP 58.981 

Fonte: SIRS, 2017

ATIVIDADE OPERATIVA NA COMUNIDADE
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Áreas:

1. Apoio Técnico à tomada de decisão

2. Intervenção na Suspensão Provisória do Processo

3. Intervenção nas penas/medidas de Trabalho Comunitário

4. Intervenção na Suspensão da Execução da Pena de Prisão



ENCONTRO 

“Para uma resposta diferenciada na prevenção da reincidência e
na educação para o direito”

Apoio Técnico 
à 

tomada de decisão
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IMPACTO DOS RELATÓRIOS 

SOCIAIS PARA A DETERMINAÇÃO

DA SANÇÃO

74.755 
Relatórios Sociais para  

Determinação da 

Sanção (RSDS) 

elaborados entre

1 jan 2011 e 31 dez 

2015

21.878  
Pedidos de 

execução de 

penas aplicadas 

no mesmo 

processo

29 %

55.500 
pedidos de execução 

de penas

8.028 
RSDS foram 

elaborados  para 

o mesmo

processo

14 %



Fatores críticos: 

Prazo
• sucessiva redução de procedimentos 
• perda de qualidade técnica na avaliação 
• incumprimento  e consequências 

Agentes de crimes 
• tipologia criminal – os crimes de “colarinho 

branco”
• arguidos estrangeiros com residência no 

estrangeiro 
Momento do pedido  - não determinada a culpa

• não incidência nos fatores essenciais associados à 
prevenção da reincidência

• menor eficácia na monitorização da execução de 
penas na comunidade ou desadequação de meios

Apoio técnico à tomada 
de decisão na fase pré-sentencial



Substituição de MULTA POR  DIAS 
DE TRABALHO - 2016

20%

20,5%



Fatores críticos: 

• Pedidos  de relatório de caraterização 

socioprofissional:

• com indicação exclusiva de entidade 

beneficiária e/ou horário de trabalho do 

prestador 

• com indicação da entidade, proposta 

pelo condenado no requerimento, e 

que não é adequada

• Pedidos sobre condenados com condições 

para efetuar pagamento da multa - sem 

prévia avaliação da insuficiência económica

• Alocação de técnicos qualificados na 

execução da pena de multa e a esta forma 

de “flexibilização”
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Intervenção na 
Suspensão Provisória 

do Processo 



Desjudicialização 

Desencontro com a missão dos serviços

Ano 2016 

100.000 inquéritos = 65.000 deduzida a acusação +35.000 SPP 



Injunções e regras de conduta

(crime de violência doméstica)

Prestação de Serviços de 

Interesse Público

SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO 
Caraterização de pedidos  - 2016

Injunções e Regras Conduta

3.414

1.619

9.566

TOTAL 14.599
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RESPOSTAS DE REINSERÇÃO SOCIAL



Fatores críticos:

 A finalidade da intervenção – necessidades 
/caraterísticas do arguido 

 A prática criminal e a sua correlação com a injunção 

 A imposição recorrente de injunções 
estandardizadas e simbólicas - banalização da SPP 
por parte dos arguidos

 Entidades parceiras na execução - beneficiárias de 
trabalho ou de outras áreas

 incapacidade/ insuficiência de resposta na 
integração de indivíduos

 em áreas especificas não são corresponsabilizadas

 As prestações de quantias monetárias
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Intervenção nas 
penas/medidas de 

Trabalho comunitário



 Como pena autónoma em substituição de

uma pena de prisão até 2 anos

 Como sanção substitutiva da pena de multa

a requerimento do condenado

 Como dever de prestação de interesse

público, no âmbito da suspensão da

execução da pena de prisão e da suspensão

provisória do processo

Intervenção nas penas/medidas 
de Trabalho comunitário

Articulação com os 
sistemas formais 

de controlo

Articulação comunitária

Intervenção com o 
condenado



55%

Quadro comparativo da evolução do total de pedidos recebidos 

para apoio à execução de trabalho comunitário e o total de 

pedidos de penas e medidas na comunidade

Intervenção na execução 

de medidas de trabalho a favor da 

comunidade

Distribuição em 2016

SPP
43%

SMT
47%

PTFC
8%

SEPP – 2%



Intervenção na execução 
de medidas de trabalho a favor da comunidade



Fatores críticos:

• Incapacidade das entidades para acolher tantos prestadores -Tarefas 
indiferenciadas em outsourcing nas entidades públicas

• Horários das entidades maioritariamente em dias úteis 
• Dificuldades de pessoal para supervisionar no local de trabalho
• Indivíduos com condições físicas incompatíveis com o desempenho de 

tarefas por falta de avaliação prévia
• Capacidade económicas efetivas para pagar a multa
• Custos elevados na avaliação técnica e execução do trabalho comunitário em 

detrimento da intervenção nas medidas probatórias

Intervenção na execução 
de medidas de trabalho a favor da comunidade
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Intervenção na 
Suspensão da 
execução da 

Pena de Prisão



 As orientações técnicas internas têm em consideração:

a DIFERENCIAÇÃO DA INTERVENÇÃO baseada:

 na prática(s) criminal

 na avaliação de risco e necessidades de intervenção

Intervenção na Suspensão 
da execução da Pena de Prisão

PLANOS DE REINSERÇÃO SOCIAL
• Plano ajustado ao art.º 54º e ao modelo técnico de intervenção 
• Conteúdo mais objetivo, com definição de ações concretas, exequíveis e 

suscetíveis de controlo dos incumprimentos ou anomalias

PROGRAMAS E ATIVIDADES ESTRUTURADAS
• Dirigidos a problemáticas criminais específicas

PROCEDIMENTOS DIFERENCIIADOS DE ACORDO COM O GRAU DE INTERVENÇÃO



Intervenção na Suspensão 
da execução da Pena de Prisão



Intervenção na Suspensão 
da execução da Pena de Prisão



Intervenção na Suspensão 
da execução da Pena de Prisão

Fatores críticos:
• avaliação de necessidades não proporcional à intervenção no regime 

de prova
• avaliação de SEPP sem intervenção anterior da DGRSP
• intervenção da Equipa em processos, cujos indivíduos se deslocaram 

para o estrangeiro 
• intervenção em processos de SEPP, cujos indivíduos se encontram 

presos à ordem de outros processos
• determinação de obrigações para as quais não se encontram 

respostas na comunidade 
• determinação da frequência de programas sem ter em conta os 

respetivos requisitos



 Refundar o conceito de “ reinserção social e prevenção da reincidência”, à luz 
das atuais tendências da criminologia e das boas práticas que apostam num 
paradigma de intervenção diferenciada junto dos delinquentes e com a maior 
probabilidade, daí decorrente, de ser eficaz na redução da reincidência;

 Transmutação concomitante do referido paradigma pelos restantes 
intervenientes no sistema penal, conferindo-lhe uma perspetiva mais focalizada, 
mais dirigida e criminológica, em contraposição a uma perspetiva psicossocial e 
generalista

 Potenciar a relevância dos relatórios para determinação da pena, através da 
definição de critérios de requisição e utilização consensualizados com os outros 
intervenientes (juízes, MP, advogados, ….), com ganhos de eficiência, eficácia e 
economia para o sistema de justiça. 

A emergência de viragem no domínio da prevenção da reincidência e 
da ressocialização do indivíduo.


