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      “Quem é tão firme que não possa ser seduzido?” 
Shakespeare (1623)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Cfr. Giannetti, Eduardo. 2008. Livro das Citações. Lisboa: Livros D’Hoje, pp. 237. 
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Resumo 

A Escola Clássica nascida do ideário iluminista alicerçou a sua ideologia no homem 

delinquente, dotado de racionalidade pelo que haveria que dotar o sistema prisional dos 

meios adequados à sua corrigibilidade. Porém, esta política prisional falhou porque não 

existiam os meios necessários e suficientes e porque a racionalidade dos delinquentes 

era bastante limitada. 

 

Sucedeu-lhe a Escola Humanista de Lombroso associada ao Estado Providência com a 

ideia de que o delinquente era um doente que haveria que tratar, leia-se ressocialização, 

e que se manteve até há bem pouco tempo. Ainda que os resultados não tivessem o 

resultado desejado: reduzir a criminalidade. 

 

A partir dos anos sessenta surgiu a Nova Criminologia que procurou conciliar algumas 

das ideias da Escola Clássica às ideias da Escola Humanista de Lombroso na tentativa 

de inverter a tendência ascendente da criminalidade. A dissuasão, comum à Escola 

Clássica e à Nova Criminologia, surge no contexto prisional como um meio que 

provámos ser necessário prever na nossa política prisional como forma de tentar 

resolver o problema social da criminalidade.  

 

Palavras-chave: Política prisional, criminalidade, reclusão, reinserção, reincidência, 

dissuasão.   
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The Prisional Policy and the Contemporary Portuguese Criminality 

 

Abstract 

The Classical School born from the enlightenment ideas supported their ideology on the 

criminal, endowed with rationality so that we would provide the system with the 

adequate means to their corrigibility. However, this prisional policy flailed because 

neither there was the necessary and sufficient meanings or because the rationality of the 

criminals was quite limited.  

 

Succeeded it the Lombroso Humanistic School associated to the Welfare State with the 

main idea that the criminal was a patient that should be treated, read it rehabilitation, 

and that would last until very recently. Although the results did not have the desired 

outcome: reduce crime. 

 

From the sixties on came out the New Criminology that sought to reconcile the ideas of 

the Classical School with some ideas of the Lombroso Humanistic School in an attempt 

to reverse the upward trend in crime. Deterrence, common to both the Classic School 

and to the New Criminology, happen in the prisional context as a way that we prove is 

necessary to take in to account in our prisional policy, in an attempt of trying to solve 

the social problem of criminality.  

 

Key-words: Prisional policy, crime, incarceration, rehabilitation, recidivism, 

deterrence.  
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Capítulo I – Introdução e Metodologia 

1.1 Introdução 

A reforma da Administração Pública, que aconteceu nas últimas décadas em Portugal, 

sobretudo após a “Revolução dos Cravos”, trouxe importantes mudanças que resultaram 

numa aproximação da Administração Pública à gestão managerial (Araújo 2004), o que, 

forçosamente, veio conferir uma maior importância à avaliação das políticas públicas. 

O discurso managerial, segundo Rocha (2009), legitimou uma política de racionalização 

do funcionamento da Justiça, através da introdução de um conjunto de instrumentos de 

gestão que permitiram, quer um aumento da eficácia e eficiência, quer uma maior 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. 

 

A política prisional, nascida do ideário iluminista, trouxe grandes alterações à forma 

como se começou a percecionar o crime e o modo como este deveria ser penalizado. 

Portugal não foi exceção e ao longo da segunda metade do século XIX a Escola 

Clássica, com uma forte tendência dissuasora, viria a ter uma grande influência na 

forma de fazer esta política. 

 

A Escola Neoclássica, nascida na década de sessenta do século XX, recupera algumas 

das ideias da sua antecessora (Escola Clássica), após uma longa prevalência das ideias 

da Escola Humanista, que mostraram não ser a resposta mais adequada à criminalidade. 

Escola que se revelou através de um conjunto de teorias e modelos que, de uma forma 

ou de outra, demonstraram a necessidade de dissuadir a criminalidade através do 

controlo social, em geral, e do sistema prisional, em particular (Garrido, Strageland e 

Redondo 1999). 

 

A reforma do sistema prisional tem vindo a ser marcada, no nosso país, pela questão da 

reinserção social e pelo respeito pelos direitos humanos do recluso como panaceia para 

o problema da criminalidade, esquecendo-se, frequentemente, da vítima a maior 

prejudicada perante o crime (Dias e Andrade 1997). O entendimento dado ao modo de 

punir, plasmado na política prisional, pelos vários subsectores do sistema prisional2, 

deveria incluir a dissuasão como última razão para prevenir a reincidência e diminuir a 

criminalidade. 

                                                            
2 Como, por exemplo, a saúde, o ensino, a formação - profissional, etc.  
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Entendemos, porém, que esta é uma matéria complexa dependente, quer das políticas 

próprias da política prisional, bem como da política criminal como um todo 

(considerando globalmente todo o sistema judicial), quer ainda tendo em conta a 

especificidade de organização prisional. Matérias que são necessárias conciliar para que 

seja possível alcançar a necessária segurança indispensável ao bem-estar dos cidadãos.  

 

Nesta dissertação, após uma breve resenha histórica e análise das implicações da 

política prisional no nosso país, procedemos à avaliação daquela política, através da 

interpretação dos dados recolhidos no Sistema de Informações Prisionais (SIP) dos três 

estabelecimentos prisionais estudados procurando cumprir os objetivos a que nos 

propusemos com esta empresa.     

 

1.2 Definição do problema  

Face a um aumento contínuo da criminalidade, nos últimos anos, e perante um quadro 

legal que privilegia a reinserção do recluso na sociedade em detrimento da prevenção ou 

dissuasão da criminalidade, parece-nos, atualmente, necessária uma avaliação da 

política prisional, no sentido de perceber qual a sua contribuição para a dissuasão da 

criminalidade junto da população prisional portuguesa. 

 

A finalidade e medidas das penas são uma questão “externa”, a montante do sistema 

prisional mas determinantes para uma real eficácia e eficiência da política criminal e 

consequentemente para o sucesso da política prisional. Tentaremos, na medida do 

possível, isolar a política prisional da restante política criminal, mas convictos de que 

nos é completamente impossível isolar a política prisional do restante sistema judicial. 

 

Estamos, no entanto, certos que o sistema prisional tem uma política própria 

concretizada através do Direito Penitenciário, em particular no Código de Execução de 

Penas e Medidas Privativas da Liberdade (Lei 115/2009, de 12/10), restante legislação 

avulsa, e nos muitos regulamentos e normas internas, específicos de cada 

estabelecimento prisional, verdadeiros instrumentos de gestão pública destes locais de 

reclusão.  
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A população reclusa e as suas histórias de vida consubstanciadas nos processos 

individuais de cada recluso são o reflexo da política criminal e, evidentemente, da 

política prisional seguida nos últimos anos no nosso país. Neste sentido a recolha de 

informação individual de uma amostra significativa de reclusos nas EP da Carregueira, 

EP do Linhó e EP da Sintra, mostra-se como aquela que nos oferece garantias de maior 

fiabilidade face aos constrangimentos e problemas colocados pelas estatísticas da 

Justiça em Portugal e que serão abordados, adiante, nesta dissertação. 

 

1.3 Questão de partida: Em que medida a política prisional portuguesa contribui para a 

dissuasão da criminalidade na população reclusa masculina?   

 

1.4 Objeto e Objetivos da Dissertação 

O objeto deste trabalho é fazer uma avaliação da eficácia e eficiência3 da política 

prisional em Portugal em termos de dissuasão da criminalidade. Pretendemos, assim, 

fazer uma reflexão sobre o papel da organização penitenciária e das circunstâncias que a 

envolvem, com o objetivo de perceber em que medida é que os reclusos estão a “voltar” 

ao sistema prisional (reincidência prisional), considerado como um robusto indicador do 

poder dissuasor desta política.  

 

Os objetivos são: 

 

 1.4.1 Objetivo Principal  

Pretendemos traçar o perfil dos reclusos do género masculino de acordo com o universo 

da amostra, e assim descrever, entender e discutir a contribuição da política prisional e 

do atual sistema prisional, para a dissuasão da criminalidade face ao aumento 

continuado da delinquência em Portugal.  

 

 1.4.2 Objetivo Secundário 

Face aos resultados obtidos com este trabalho pretendemos apresentar algumas 

propostas de alteração à atual política criminal/prisional no sentido de a tornar mais 

dissuasora e preventiva da criminalidade.  

                                                            
3 A eficácia é tida como a avaliação do grau de prossecução dos objetivos pré-definidos. Já a eficiência é 
compreendida como a busca de uma máquina administrativa menos dispendiosa e/ou mais produtiva 
(Carvalho 2007). 
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1.5 Hipóteses  

 H 1: A política prisional contribui para a dissuasão da criminalidade entre a 

população reclusa. 

 

 H 2: O trabalho prisional influencia a taxa de reincidência prisional.   

 

 H 3: O ensino e formação profissional influenciam a taxa de reincidência 

prisional.   

 

1.6 Metodologia 

Para a elaboração desta dissertação utilizamos métodos e técnicas de investigação no 

âmbito das ciências sociais, particularmente os utilizados no domínio da Ciência da 

Administração Pública e das Políticas Públicas. Utilizando para o efeito uma 

combinação de métodos quantitativos e qualitativos que através da lógica da 

triangulação nos revelará diferentes aspetos da realidade empírica (Carmo, Ferreira 

2008). 

 

Nesse sentido, depois do levantamento do estado da arte em relação à problemática 

abordada, através da revisão da literatura, procedemos à pesquisa documental de 

bibliografia diversa, documentos oficiais, artigos especializados e sites na internet.  

 

 1.6.1 Recolha de Dados 

De forma a garantir uma consistência científica às conclusões da dissertação optou-se 

pelo uso de uma metodologia mista, sustentada nos dois paradigmas de acordo com a 

descrição que se segue. Ao nível dos métodos de recolha de dados, dada a natureza do 

estudo, optou-se pela realização de algumas entrevistas estruturada dirigida aos guardas 

prisionais e à diretora de um dos estabelecimentos prisionais analisados, bem como pela 

constituição de uma base de dados resultante de uma consulta aos processos individuais 

de 1643 reclusos, inseridos no SIP (Sistema de Informações Prisionais), a cumprir pena 

de prisão nos supracitados estabelecimentos, o que fornece uma opção de métodos não 

interferentes.  
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 1.6.2 Análise de Dados 

Ao nível dos métodos de análise de dados optou-se pelo uso de métodos multivariados 

de classificação de dados, modelos de classes latentes, em primeiro lugar, com o 

objetivo central de proceder ao traçado do perfil dos reclusos, tentando descobrir, 

descrever e entender a tipologia associada aos reclusos, usando para o efeito dois 

conjuntos de variáveis: um conjunto principal, as variáveis base de agrupamento 

(clustering), responsáveis pela estimação dos parâmetros do modelo e 

consequentemente pela descoberta da tipologia e um outro conjunto de variáveis (às 

quais chamaremos covariáveis), variáveis demográficas, que ajudarão na descrição, 

compreensão e entendimento da tipologia encontrada (Fonseca e Cardoso 2007; 

Fonseca 2010).  

 

A metodologia mista, nesta fase, surgirá, no mínimo, quando usarmos o conhecimento 

qualitativo gerado pelas entrevistas para aumentar o entendimento sobre a tipologia 

gerada quantitativamente. Do ponto de vista de métodos quantitativos de análise de 

dados recorrer-se-á ainda ao teste de Qui-quadrado procurando encontrar relações entre 

as variáveis correspondentes (Fonseca 2010a).  

 

1.7 As Estatísticas Criminais  

De acordo com Herrero (2001: 212) “la estadística (…) se concibe como la ciencia que 

tiene como fine el agrupamiento sistemático, para un tiempo determinado, de hechos de 

carácter social, con la pretensión de valorarlos numéricamente”. O que significa que as 

estatísticas servem-se de dados relativos a uma amostra de uma determinada população, 

depois de ordenados e analisados, com a finalidade de alcançar determinadas conclusões 

em relação à população total fazendo uso do cálculo das probabilidades, ou seja, as 

conclusões têm um carácter de aproximação à realidade. 

 

As estatísticas criminais têm como objetivo principal oferecer-nos um quadro descritivo 

da criminalidade recolhida pelas várias instâncias de controlo tenham elas carácter 

oficial ou não oficial4. As estatísticas oficiais de acordo com a sua proveniência podem-

se classificar de policiais, judiciais e penitenciárias relativamente às fontes donde 

                                                            
4 A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), por exemplo, é uma instância de controlo social 
não oficial que merece ser analisada no que respeita à violência doméstica (Carvalho 2006). 
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provenham. Em Portugal as estatísticas oficiais são, fundamentalmente, coligidas pelas 

polícias, pela Direção Geral da Política de Justiça e pela Direção Geral dos Serviços 

Prisionais, ambas as direções integradas no Ministério da Justiça, que fazem uso de 

bases de dados, relativamente, distintas.    

 

As estatísticas policiais resultam das queixas apresentadas às polícias (PJ, PSP e GNR) 

e por isso se denominam de “criminalidade participada” ou “criminalidade na ótica 

policial” cujo resultado mais visível corresponde ao Relatório Anual de Segurança 

Interna (RASI) elaborado pelo Gabinete do Secretário Geral do Sistema de Segurança 

Interno (GSGSSI). Estas estatísticas apenas nos permitem conhecer a criminalidade que 

é registada pelas polícias ignorando os crimes que ficam ocultos das autoridades 

policiais5, como por exemplo os “crimes sexuais”, por a vítima recear o estigma social, 

os chamados “pequenos crimes” em que as vítimas nem se dão ao trabalho de 

participarem por acharem o ato inútil, os chamados “crimes invisíveis” como a 

“corrupção” ou os “crimes de colarinho branco”, porque muitas vezes as pessoas não 

têm conhecimento de que estão a ser vítimas de tais crimes (Carvalho 2006).  

 

As estatísticas judiciais são as elaboradas pela Direção Geral da Politica de Justiça 

(DGPJ), o serviço responsável pela informação estatística do Ministério da Justiça, que 

nos dá acesso a uma informação mais vasta em relação à justiça penal, que vai desde o 

movimento dos processos dos tribunais (ex. número de processos entrados e processos 

julgados por delito) ou a atividade das polícias e entidades de apoio à investigação 

criminal (ex. crimes registados por tipo de crime, localização geográfica e tipo de arma 

utilizada). Este sistema de informação tem, no entanto, as suas fragilidades ou porque 

não regista os conflitos que não chegam a tribunal, quer porque não existiu acusação ou 

porque as vítimas desistiram da queixa, ou, ainda, porque o sistema de notação obedece 

a critérios específicos que colocam obstáculos a um conhecimento mais profundo da 

realidade criminal6.   

 

                                                            
5 Um inquérito sobre a delinquência em Inglaterra e País de Gales, British Crime Survey 2009/10, conclui 
que metade dos crimes praticados naquele período não está incluída nas estatísticas policiais. Cfr. Flatley, 
John et al. 2010. Crime in England and Wales 2009/20010. Home Office Statistical Bulletin, pp. 1-2.  
6 Como, por exemplo, a regra que determina que no caso da ocorrência de vários crimes, numa mesma 
data, apenas o crime mais grave é anotado para efeitos estatísticos. Cfr Manual de Preenchimento: 
Modelo 262/DGPJMJ/DSEJI - Crimes Registados: Instruções de Preenchimento, p.2.  
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As estatísticas penitenciárias elaboradas pela Direção Geral dos Serviços Prisionais 

(DGSP) correspondem a dois tipos de base de dados, a de acesso livre ao cidadão que 

corresponde aos dados publicadas no seu site7 e o de acesso condicionado que 

corresponde à base de dados interna denominado SIP (Sistema de Informações 

Prisionais) que reúne informação individual atualizada sobre a trajetória prisional de 

todos os reclusos que se encontram a cumprir uma pena de prisão8 (efetiva ou 

preventiva).   

 

A notação no SIP é feita com base na atribuição de um número mecanográfico único 

para cada recluso, quer ele saia ou volte a entrar no sistema, o que nos permite uma 

recolha de dados fidedigna em relação ao percurso prisional de cada recluso. Atendendo 

aos objetivos deste trabalho, foi este o sistema de que fizemos uso para realizar a nossa 

investigação. 

 

Por fim, os inquéritos de vitimização, dirigidos à população, constituem o instrumento 

mais fiável para o conhecimento da “criminalidade real” de uma determinada 

comunidade, uma vez que nos permite conhecer os crimes que não são denunciados mas 

que efetivamente são cometidos durante um determinado período de tempo e num 

determinado lugar (Garrido et al. 1999; Carvalho 2006), o que foi feito em Portugal no 

ano de 1993, relativamente ao ano de 1992, mas que deixou de se fazer por razões a que 

desconhecemos9. 

 

1.8 Conceitos Fundamentais  

Esta dissertação pretende abordar fenómenos como política criminal, política prisional, 

controlo social, prevenção, dissuasão, reincidência criminal, reincidência prisional e 

reinserção social do recluso, porque são fenómenos correlacionados, alguns porventura 

similares, que têm um grande efeito na criminalidade e consequentemente na reclusão 

em Portugal. Porém consideramos necessário clarificar todos estes conceitos de forma a 

imprimir maior rigor e sentido ao restante trabalho.  

                                                            
7 Cfr. http://www.dgsp.mj.pt/ (Consultado em 03-07-2011). 
8 O SIP não regista as pulseiras eletrónicas (i.e. prisões no domicílio), as penas suspensas, penas de multa, 
penas de trabalho a favor da comunidade ou qualquer outra ou medida de coação aplicada pelos tribunais 
cuja execução não é da competência da Direção Geral dos Serviços Prisionais (DGSP).   
9 Cfr. Almeida, Maria Rosa. 1993. Inquérito de Vitimização de 1992. Lisboa: Gabinete de Estratégia e 
Planeamento do Ministério da Justiça.  
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O controlo social é um conceito deveras amplo e reporta-se a certos processos sociais 

que a sociedade impõe ou tenta impor ao comportamento individual sujeitando-o às 

regras, formas e exigências de coesão, disciplina e integração, que são as condições 

necessárias para garantir a ordem e paz social, contra a incorreção e desvio do 

comportamento individual. Estes processos podem ter um carácter informal que 

consistem na aprovação ou não aprovação de um comportamento por parte da sociedade 

ou podem ter um carácter formal que é levado a cabo pelos distintos sistemas 

normativos em vigor nessa mesma sociedade, sejam eles ético, religioso, jurídico ou 

outros (Herrero 2001; Molina 2001). Este conceito de controlo social é essencial à 

defesa e segurança da sociedade, o que inclui a política prisional, pelo que será 

abordado em maior profundidade adiante neste trabalho. 

 

Em relação à política criminal a Lei-quadro de Política Criminal consagra como seu 

objeto “a definição de objetivos, prioridades e orientações em matéria de prevenção da 

criminalidade, investigação criminal, ação penal e execução de penas e medidas de 

segurança”10. Neste sentido, a política criminal é um conceito que abarca tanto as 

decisões políticas em matéria de prevenção da criminalidade, através das várias opções 

legislativas, como as ações e resultados apresentados pelas diversas instâncias do 

sistema de Justiça criminal do Estado, que genericamente compreende as polícias, os 

tribunais e os estabelecimentos prisionais.  

 

Assim, a Política Criminal é uma disciplina que permite enquadrar as opções científicas 

consistentes e mais adequadas para um controlo eficaz do crime através de alternativas 

legais consequentes com a luta contra a criminalidade (Paz e Pérez 2002; Molina 2009). 

A Política Prisional encontra-se, por esta via, dentro da Política Criminal e traduz-se no 

conjunto sistemático de normas jurídicas destinadas a regular a execução de penas e 

medidas privativas da liberdade na luta da sociedade, através do aparelho legal do 

Estado, contra a criminalidade e nos seus resultados em termos de controlo social 

formal. 

 

A prevenção pode, efetivamente, corresponder ao efeito de dissuadir um potencial 

delinquente com a ameaça de um castigo, ou seja, a prevenção concebida como 

                                                            
10 Cfr. Art. 1.º da Lei 17/2006, de 23 de Maio.  
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prevenção criminal – eficácia preventiva da pena – pode operar-se diretamente no 

processo motivacional do infrator ou indiretamente alterando o “cenário do crime”, 

através da modificação de alguns dos seus fatores ou elementos (i.e. espaço físico, 

atitude das vítimas, eficácia do sistema legal, etc.), aumentando os custos e diminuindo 

os benefícios da ação criminosa com o consequente efeito dissuasor (Molina 2009).     

 

Porém, a prevenção neste trabalho corresponde a algo mais do que o simples efeito 

dissuasor do crime. A prevenção é aqui entendida, segundo Molina, como uma 

intervenção dinâmica e positiva de toda a sociedade que tenha o objetivo de neutralizar 

as raízes e causas da criminalidade. A prevenção do crime é, assim, uma necessidade da 

sociedade e não apenas do aparelho legal do Estado, pelo que a prevenção deve 

completar-se através da mobilização de toda a sociedade – prevenção social – para 

resolver o problema social da criminalidade (Molina 2001). A prevenção da 

criminalidade vai, assim, para além do simples efeito dissuasor do crime por atacar o 

crime nas suas raízes beneficiando toda a sociedade.  

 

Por dissuasão ou efeito dissuasor entende-se a ação imediata e superficial de dificultar a 

execução dum crime, quer intimidando o infrator com a ameaça de uma pena ou castigo, 

quer alterando o “cenário do crime” colocando obstáculos de todo o tipo ao autor ou 

autores de um crime no seu processo de planificação e execução do mesmo (Molina 

2001; Giddens 2008). Assunto que será desenvolvido mais à frente neste trabalho. 

 

A reincidência criminal corresponde a um conceito jurídico aplicado no direito penal 

que significa expressamente “cometer um crime doloso que deva ser punido com prisão 

efetiva superior a seis meses, depois de ter sido condenado por sentença transitada em 

julgado em pena de prisão efetiva superior a seis meses por outro crime doloso, se, de 

acordo com as circunstâncias do caso, o agente for de censurar por a condenação ou 

condenações anteriores não lhe terem servido de suficiente advertência contra o 

crime”11. Já a reincidência prisional, objeto desta dissertação, corresponde ao fato de 

alguém já condenado com uma pena de prisão efetiva ter sido condenado a outra pena 

de prisão efetiva independentemente de qualquer outra circunstância em que o crime ou 

crimes tenham ocorrido.  

                                                            
11 N.º 1, art. 75.º do Código Penal.  
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Por último, a reinserção social do recluso corresponde ao esforço da sociedade, através 

da Administração Pública, no sentido de integrar o recluso socialmente para que este 

possa participar de forma ativa e responsável na vida económica e social. A reinserção 

social de recluso assenta no pressuposto de que durante o período de reclusão deve 

facultar-se ao recluso os meios e as competências necessárias adequadas para que este 

consiga, uma vez em liberdade, integrar-se socialmente de forma a não cometer novos 

crimes ou a reincidir no crime (Gomes, Duarte e Almeida 2004). 

 

1.9 A Interdisciplinaridade da Dissertação  

Esta dissertação trata, como sustenta Bilhim (2000), do estudo científico da 

administração pública como entidade no seio da qual se desenvolvem atividades 

administrativas, como é o caso da execução de penas e medidas privativas da liberdade, 

destinadas à satisfação de necessidades coletivas de Segurança e Justiça. Atividades que 

decorrem da atividade desenvolvida pela correspondente Direção Geral dos Serviços 

Prisionais um serviço da administração direta do Estado. Este trabalho está, assim, 

englobado na ciência da administração em sentido estrito e que se diferencia do estudo 

da administração pública em sentido geral pela especificidade e dependência 

instrumental em relação ao poder político.  

 

As satisfações das necessidades coletivas pela Administração Pública (AP) conferem-

lhe, desse modo, a supracitada especificidade, que é por demais evidente na atividade 

administrativa da execução de penas e medidas privativas da liberdade, e que 

corresponde à dependência instrumental da tutela que pertence ao Ministério da Justiça 

(MJ). O poder político está então subordinado à ordem jurídica. Não há uma ideia de 

poder sem uma ideia de Direito, que se concretiza nas políticas públicas como atividade 

destinada à resolução de problemas com que se defronta a sociedade, na qual o papel 

central é desempenhado pelo governo (Bilhim 2008). 

 

O direito constitui, assim, uma realidade indissociável do Estado moderno que o cria e o 

impõe quase exclusivamente, tendo como finalidade última a ordem social expressa 

através de regras obrigatórias que visam a segurança dos cidadãos (Ribeiro 2004). Neste 

trabalho interessa realçar o papel desempenhado pelo Direito Penal, um ramo do Direito 

Público, que corresponde a uma ciência “jurídica” e “normativa” do “dever ser”, que se 
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ocupa da delimitação, interpretação e análise teórico - sistemática do delito bem como 

dos pressupostos da sua persecução e das suas consequências através do método 

dedutivo (Molina 2009).  

 

Muitas e muito diversas são as disciplinas que se ocupam de um ou de outro modo da 

política criminal ou, mais precisamente, da política prisional com os seus métodos, 

perspetivas e enfoques diferentes. Neste trabalho, para além da ciência da 

Administração pública, faremos uso das seguintes ciências auxiliares: (i) a ciência 

política entendida como o estudo do fenómeno político onde se engloba a política 

prisional; (ii) a história compreendida como a ciência que estuda os factos passados 

onde se encontram os factos relacionados com as causas e consequências da 

delinquência; (iii) a filosofia concebida como a ciência que se ocupa da investigação das 

causas, efeitos e consequências da delinquência; (iv) a psicologia como ciência que 

estudo os atos psíquicos de um ponto de vista objetivo (inteligência, carácter e/ou 

atitudes) e do ponto de vista subjetivo (processos psíquicos e/ou motivos dos atos) dos 

delinquentes; (v) a sociologia entendida como a ciência que estuda os factos sociais 

(estímulos sociais) relacionados com a delinquência; (vi) a criminologia como ciência 

empírica que estuda o crime como fenómeno real e autêntico nas sociedades; e (vii) a 

economia concebida como uma ciência que estuda a alocação de recursos escassos no 

combate à criminalidade enquanto problema social. 

 

1.10 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho começa com uma clarificação, no seu capítulo inicial, de todas as questões 

que enformam a investigação, incluindo o enquadramento conceptual onde abordamos o 

problema das estatísticas, delimitamos conceitos, arrolamos as ciências de que nos 

socorremos, e estruturamos a dissertação. 

 

No segundo capítulo situamos o corpo teórico na Ciência da Administração Pública 

focalizada na reforma da administração pública e na contribuição desta para a avaliação 

das políticas públicas através duma breve abordagem ao estado da arte. 
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No subsequente capítulo enquadra-mos teoricamente o estudo através duma abordagem 

às origens da política prisional, teorias e ideias que então emergiram e suas implicações 

para a política prisional portuguesa. 

 

No quarto capítulo analisamos as teorias e modelos que hodiernamente contribuem para 

o controlo da criminalidade, através de métodos e técnicas que visam a dissuasão da 

criminalidade, e suas contribuições para atual política prisional portuguesa. 

 

No capítulo seguinte descrevemos o atual sistema de controlo social existente em 

Portugal, destacando a organização prisional contemporânea, caracterizando a 

população prisional e especificando eventos próprios do ambiente prisional que influem 

na dissuasão da criminalidade e na política prisional em geral. 

 

No sexto capítulo caracterizamos os estabelecimentos prisionais alvos da nossa 

investigação e analisamos e discutimos os resultados obtidos com o objetivo de 

caracterizamos a população reclusa desses estabelecimentos. 

 

No último capítulo apresentamos as conclusões finais da avaliação feita à política 

prisional portuguesa e o efeito dissuasor que esta tem sobre a população reclusa, 

apresentando algumas propostas no sentido de aumentar o efeito dissuasor das penas de 

prisão sobre os reclusos em Portugal.   
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Capitulo II – A Reforma da Administração Pública e a Política Prisional 

Existe uma afinidade muito estreita entre as políticas públicas e o modelo vigente em 

determinado país (Bilhim 2008), ainda que os modelos adotados pelos diferentes países 

não sejam completamente puros, como veremos mais à frente, pelo que começamos por 

abordar a evolução dos modelos que foram determinantes para a mudança nas políticas 

públicas e na organização dos serviços públicos como é o caso da política prisional e da 

organização dos serviços prisionais.  

 

Durante grande parte do século transato (século XX), as organizações de serviço 

público personalizaram a estabilidade e segurança, invariavelmente integradas como 

partes dos governos como um todo, estas organizações correspondiam às clássicas 

burocracias weberianas (Osborne e Kerry 2005). Organizações, essas, que colocavam 

grande ênfase na competência técnica e na divisão do trabalho, exigindo uma grande 

coordenação formal, com recurso à hierarquia como solução param o controlo e 

supervisão das tarefas a realizarem. 

 

As burocracias formais estão infestadas de regras excessivas, vinculadas a orçamentos e 

sistemas de gestão rígidos e concentradas no controlo. Nesse sentido, estas organizações 

acabam por gerar disfunções que afetam o seu desempenho, através da falta de 

transparência, ausência de incentivos à inovação, excessiva preocupação com as regras 

e procedimentos em vez de com o desempenho e os resultados (Araújo 2000).  

 

Nos derradeiros anos do século XX assistimos a um a mudança crucial neste tipo de 

organizações, essencialmente fruto das mudanças na economia global, que já não 

podiam mais confiar no crescimento incremental e no desenvolvimento lento e planeado 

da administração dos serviços públicos (Osborne e Kerry 2005). As organizações de 

serviço público (i.e. prisões) tiveram como consequência de tais mudanças a focalização 

na eficiência e efetivo uso dos recursos escassos, optando em alternativa pelo crescente 

aumento da gestão managerial em oposição a tradicional provisão dos serviços públicos 

(Rocha 2009). 

 

O managerialismo esteve, assim, na base da reforma da Administração Pública e referia-

se a um cluster de ideias e práticas que procuram, no seu núcleo, usar as práticas do 
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sector privado e as abordagens empresárias no sector público (Robert e Janet Denhardt 

2000). Baseando-se na convicção de que o caminho para o progresso social reside no 

aumento da produtividade, da aplicação das tecnologias da informação e comunicação 

(TIC), da especialização cada vez maior dos funcionários públicos, de uma gestão 

profissional e competente e de uma maior autonomia dos poderes dos gestores públicos 

(Pollitt 1993) incluindo os diretores das cadeias. 

 

A Administração Pública portuguesa tem seguido esta tendência a nível mundial, nas 

últimas décadas, adotando um conjunto de reformas no sentido de modernizar e adequar 

os serviços a esta nova conceção, refletindo-se sobretudo na redução do peso da 

administração no orçamento de Estado, na redução e complexidade burocrática dos 

serviços e na tendência de descentralização, flexibilização e democratização da 

Administração Pública (Mozzicafredo 2001). 

 

Apesar da especificidade própria da administração da Justiça também esta área sofreu a 

influência do managerialismo. A reforma da administração pública, nesta área, começou 

pela comparação de produtividade e eficiência dos diversos tribunais, fazendo depender 

o seu financiamento dos níveis de performance tendo, sempre, em conta os objetivos 

destas organizações como o respeito pelos direitos humanos, para além de que é 

complicado falar em clientes da instituição judiciária, particularmente, no que respeita à 

Justiça Penal. Situação que, ainda hoje, é de difícil aplicação no que respeita à 

administração prisional, no entanto o discurso managerial tem legitimado um discurso 

de racionalização do funcionamento da Justiça que passa por uma gestão mais eficaz e 

eficiente dos meios ao seu dispor com o objetivo de melhorar a imagem tanto dos 

tribunais (Rocha 2009) como das prisões junto da opinião pública. 

 

Existe, assim, uma poderosa história para contar acerca do managerialismo, a qual nos 

diz que existe algo de novo no mundo naquilo que nos países anglo-saxónicos se chama 

de “governance”12 (Pollitt 2000). No entanto, vamo-nos debruçar em seguida sobre a 

Nova Gestão Pública (NGP), por ser aquela que mais influenciou e continua a 

influenciar a gestão pública e as políticas públicas em Portugal, desde 1985, com a 

                                                            
12 Uma história que inclui a Nova Gestão Pública, o Reiventing Government ou um outro qualquer 
simples e dinâmico termo como o E-Government e o New Públic Service (Hood 1991). 
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tomada de posse do X Governo Constitucional, até 2009, com o fim do mandato do 

XVII Governo Constitucional (Carvalho 2008) e que aparentemente, perante a crise 

económica iniciada em 2008, continua a influenciar as políticas dos governos que se 

seguiram13.  

  

2.1 A Nova Gestão Pública (NGP)   

Devemos realçar: (i) as tentativas de reverter ou abrandar o crescimento do Estado, em 

termos de despesas e pessoal; (ii) a mudança para a privatização ou quase privatização 

do sector público com ênfase nos serviços auxiliares; (iii) o desenvolvimento das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) na produção e distribuição de serviços 

públicos; e (iv) o desenvolvimento de uma agenda internacional com grande foco em 

assuntos gerais de administração pública, como as quatro mega tendências que parecem, 

segundo Christopher Hood (1991), estar ligadas à ascensão da NGP, nos últimos 15 

anos, um pouco por todo o mundo.  

 

Para Hood (1995) a NGP não é um resultado inevitável de um conjunto de fatores mas 

um produto de escolhas intencionais feitas pelos governos dos diversos países que 

adotaram estas ideias e que desde então seguiram esta doutrina. Uma espécie de “menu 

á la carte” donde se escolhe os pratos que melhor servem o apetite ideológico dos 

nossos governantes.  

 

Escolhas, essas, que a maioria dos comentadores e defensores desta doutrina concordam 

poderem ser feitas de uma lista a que Hood (1991) chama componentes doutrinais da 

NGP (“doctrinal components of new public management”), a saber: (i) o poder na 

gestão profissional do sector público, o que significa uma gestão ativa, visível, em que 

existe a liberdade de gestão, o que se justifica por uma clara atribuição da 

responsabilidade de ação (accountability); (ii) a utilização de modelos explícitos de 

desempenho, o que significa uma clara definição dos objetivos, dos alvos, dos 

indicadores do sucesso em termos quantitativos (mensuração), o que tem como 

justificação a responsabilidade (accountability) em termos de uma clara definição dos 

objetivos uma vez que a eficiência requer uma atenção redobrada no que respeita aos 

objetivos; (iii) uma grande ênfase no controlo dos resultados, o que significa dotação de 

                                                            
13 XVIII Governo Constitucional (2009-2011) e XIX Governo Constitucional (2011-Actualidade).  
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recursos e recompensas ligadas ao controlo da performance, o que tem como 

justificação a necessidade de salientar os resultados em vez dos procedimentos; (iv) a 

mudança para uma maior desagregação das unidades do sector público, o que significa o 

desmembramento das antigas unidades monolíticas e a criação de unidades 

descentralizadas com orçamentos próprios e em competição umas com as outras, o que 

tem como justificação a necessidade de criar unidades geríveis separando a provisão da 

produção, ganhando vantagens de eficiência no uso de contratos dentro e fora do sector 

público; (v) mudança para uma maior competição no sector público, o que significa 

mudar para procedimentos de contratos a termo e concursos públicos, o que tem como 

justificação a competição como chave para custos mais baixos e melhores 

desempenhos; (vi) a ênfase nos estilos de gestão praticados no sector privado, o que 

significa uma maior flexibilidade (na contratação e nas recompensas) e maior uso de 

técnicas utilizadas no sector privado, o que tem como justificação a necessidade do uso 

de ferramentas do sector privado com provas dadas no sector público; e (vii) a ênfase 

numa maior disciplina e parcimónia na utilização dos recursos, o que significa a 

necessidade de cortes nos custos diretos, a criação de uma disciplina de trabalho, a 

resistência às exigências sindicais e a limitação da complacência com os custos da 

organização, o que tem como justificação a necessidade de verificar as exigências dos 

recursos do sector público e fazer mais com menos. 

 

A NGP pode, assim, definir-se como um a doutrina da ciência da administração pública 

que defende a aplicação de princípios de gestão privada no fornecimento de serviços 

públicos com o objetivo de alcançar uma maior eficiência e eficácia na afetação dos 

recursos escassos (Carvalho 2001). 

 

No que respeita à avaliação das políticas públicas incluindo a política prisional, esta 

nova doutrina exige uma maior responsabilização (accountability), não só em termos de 

uma gestão mais profissional mas, também, em termos de uma clara definição de 

objetivos, consequência natural da necessidade de sermos eficientes. Mais, esta doutrina 

coloca uma maior ênfase no controlo dos resultados para além de socorrer-se do uso de 

ferramentas do sector privado que não dispensa a avaliação das políticas ou projetos que 

levam a cabo. Exigências que abarcam desde logo a implementação de um modelo de 

avaliação permanente, integrado no processo de gestão e preparação orçamental, até à 
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avaliação de eficácia do programa público. O que ultrapassa a despectiva de uma 

simples avaliação de desempenho, para abarcar uma lógica mais holística no sentido de 

solucionar o problema para o qual a política foi criada (Cardim 2006).  

 

A NGP é um modelo, como é fácil deduzir, orientado para a gestão por resultados, o 

que exige uma diferente organização da Administração Pública. Não basta, por 

exemplo, publicar uma lei que exija a obrigação de levar a cabo um processo avaliativo 

mas é necessário fazer compreender aos diferentes agentes incluídos no processo a 

utilidade desta importante obrigação ou que a prestação pública de contas não implica 

apenas a aferição de resultados em termo financeiros, mas, também, as consequências 

de tais escolhas para a sociedade.  

 

2.2 A Avaliação das Políticas Públicas como Instrumento da NGP 

Para Thomas Dye a avaliação das políticas públicas é uma atividade que depende dos 

relatórios sobre os outputs dos programas de governo, da avaliação dos impactos das 

políticas junto dos grupos envolvidos ou não envolvidos e nas propostas de alterações e 

de reformas. Considerada a última fase do processo de produção de políticas públicas 

em que os participantes resumem-se aos departamentos executivos e institucionais 

vocacionados para a consolidação das políticas públicas, as secções parlamentares, os 

media e os “Think Tanks” (Cardim 2006). 

 

Outro conceito considera que a “policy evaluation thus refers broadly has actually fared 

in action. It involves the evaluation of the means being employed and the objectives 

being served.” (…) “After a policy has been evaluated, the problem and solutions it 

involves may be completely re-conceptualized, in which case the cycle may swing back 

to the agenda setting or some other stage of the cycle, or the status quo may be 

maintained.” (Howlett, Ramesh e Perl 2009). 

 

Uma política pública pressupõe, assim, uma ação ou afirmação do que se pode ou não 

fazer, difundido que foi através de um quadro legal vigente (leis, regulamentos, 

orientações ou determinações), o que impõe uma posterior avaliação. A avaliação faz 

parte de um processo de produção de políticas públicas que se desenrola de forma 
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cíclica iniciado com a identificação de um problema14, que entra na agenda política, 

seguindo-se a formulação de propostas políticas tendentes a resolver os problemas, 

escolhida uma alternativa (legitimação política) procede-se à sua implementação, 

sucedendo-se a avaliação das políticas públicas, encerrando-se o ciclo quando os 

resultados da fase de avaliação fornecem contributos para a redefinição ou não das 

soluções políticas (políticas públicas) para solucionar os problemas sociais como é o 

caso da criminalidade (Pasquino 2002).   

 

A avaliação das políticas públicas persegue numerosos e diferentes critérios, no entanto, 

segundo Pasquino, existem dois que parecem ser essenciais, são eles a avaliação da 

eficácia que mede a capacidade da política para atingir os fins a que se propôs e a 

avaliação da eficiência que concentra-se no alcance dos fins a atingir com um menor 

custo possível. Para além dos critérios da avaliação é necessário, também, perceber qual 

o impacto de uma determinada política, os efeitos que produziu, o que habitualmente 

não é consensual e provoca muitos conflitos pelo facto das políticas, em geral, 

beneficiarem ou prejudicarem alguns grupos alargando-se de seguida a outros.  

 

O que confere uma importância acrescida ao modo como é efetuada a avaliação de uma 

política pública. Torna-se, assim, necessário encontrar diversos tipos de exercícios15 

avaliativos para conferir um maior consenso e justiça a este exercício avaliativo e 

consequentemente poder dar uma melhor resposta ao problema em causa. 

 

A avaliação das políticas públicas, por fim, como exercício “final” do processo de 

produção de políticas públicas fornece-nos, como verificamos antes, a reação pública 

aos resultados obtidos (“feedback”), o que nos possibilita a correção ou redefinição de 

uma determinada política. Mas revela-nos, também, a estruturação da forma de governo 

e de administração pública possibilitando-nos fazer as reformas governamentais e 

administrativas que melhor sirvam os interesses da sociedade em geral e por esta via do 

governo e administração pública relativamente a uma determinada política pública 

(Howlett, Ramesh e Perl 2009) como seja a política prisional. 

                                                            
14 Podendo ter sido identificado pelas autoridades ou expresso pela sociedade.  
15 Por exemplo as avaliações ex ante que corresponde à avaliação do problema em si e do contexto social 
em que se insere; a avaliação on going feita ao longo da implementação; e a avaliação ex post que 
corresponde à avaliação final (Pasquino 2002).  
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Segundo Carvalho (2007:6) “não há políticas de reformas administrativas iguais. Aliás, 

no presente estádio de evolução, a Ciência da Administração Pública, em geral, 

continua a ser um assunto essencialmente nacional. A compreensão e explicação dos 

fenómenos administrativos estão dependentes do conhecimento do contexto histórico, 

jurídico, económico e social de cada Estado”. Avancemos, assim, para uma breve 

análise histórica da política e organização prisional em Portugal.   
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Capítulo III – A Escola Clássica e a Dissuasão da Criminalidade 

A Europa do século XVIII vivenciou uma situação económica e política revolucionária, 

a passagem de uma economia feudal para uma economia capitalista, bem como, a 

transformação de uma sistema de monarquia absoluta num sistema parlamentar liberal, 

proporcionando mudanças profundas: a criação de uma nova sociedade e de um novo 

Direito (Moliné e Pijoan 2001).  

  

É neste contexto histórico que surgem as ideias da escola clássica do Direito Penal 

nascidas do ideário iluminista, que marcaram o fim do “ancien-régime”, pelas suas 

ideais humanistas e utilitaristas. O que vai imprimir um novo entendimento às leis e 

penas a que deveriam estar sujeitos os indivíduos que violavam a lei penal em vigor 

(Vaz 2000). A escola clássica vai, assim, questionar a irracionalidade das estruturas de 

controlo, principalmente a lei, pressuposta que estava a racionalidade do homem, 

criando uma nova ética política a partir das novas ideias filosóficas (Dias e Andrade 

1997). 

 

As ideias da escola clássica constituem os fundamentos dos modernos sistemas jurídico-

legais aplicados um pouco por todo o mundo (Garrido et al. 1999). A contribuição dos 

autores da escola clássica para o Direito Penal é bem visível nas discussões sobre a 

legitimação do direito de punir, os efeitos da punição ou princípios que devem reger 

aquele Direito. Porém, atendendo aos objetivos desta dissertação vamos, em seguida, 

expor quais foram as suas contribuições mais importantes para a prevenção e dissuasão 

da criminalidade. 

 

3.1 Cesare Beccaria 

Cesare Bonesana, marquês de Beccaria (1738 – 1794), conhecido por Cesare Beccaria, 

foi um filósofo político italiano cuja formação sofreu uma forte influência dos filósofos 

políticos franceses, como Montesquieu (1689-1755)16 ou Helvétius (1715-1771)17. 

Escreveu “Dei delitti e delle pene” (Dos Delitos e Das Penas), que publicou 
                                                            
16 Beccaria (2009) demonstra especial estima por Montesquieu quando se refere a ele como “o imortal 
Montesquieu” (p. 63) ou “o grande Montesquieu” (p. 64), ou, mesmo, quando adota alguns dos seus 
princípios, como por exemplo, mais vale prevenir os delitos que puni-los, ou seja, que um trabalho eficaz 
de prevenção faz com que não seja necessário o recurso à pena (Marinucci 2009).  
17 Esta obra de Beccaria baseia-se, implicitamente, nas teorias da motivação criminal adotadas da obra de 
Helvétius que considerava, por exemplo, que o egoísmo era o motor das ações humanas (Garrido et al. 
1999).  
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anonimamente e onde se insurge contra a arbitrariedade, desigualdade e abusos de poder 

que caracterizavam a Justiça do seu tempo. O livro cuida, sobretudo, de como o Estado 

deve organizar a resposta social à delinquência, segundo Costa (2009: 7), o “conteúdo 

do livro se traduz em um real e “atual” programa de política criminal e daí a sua 

perenidade”.  

 

Recordando, Montesquieu considera a liberdade deveras importante, um conceito que 

compreendia o exercício da vontade ou pelo menos na opinião que o cidadão tem desse 

exercício, o que é indissociável da segurança ou de opinião que o cidadão tem dela 

(liberdade política). A liberdade, no entanto, está alicerçada no aperfeiçoamento e 

conhecimento das leis criminais, no estrito interesse de toda a sociedade, e a liberdade 

triunfa sempre que as leis criminais extraem uma pena da natureza de um determinado 

crime (Montesquieu 1982). Este autor considera, assim, que a liberdade é indissociável 

da natureza e proporção das penas pelo que inseparáveis da dissuasão e prevenção da 

criminalidade como forma de alcançar a tão ambicionada segurança. 

 

As principais ideias de Beccaria (2009) sobre as formas de dissuasão e prevenção dos 

delitos são as seguintes: (i) a pena é eficaz para impedir a prática de delitos porque “o 

prazer e a dor são motores dos seres sensíveis” (p. 75). Os homens cometem crimes em 

função das suas paixões que os movem com o objetivo de alcançar o prazer e evitar a 

dor; (ii) o fim das penas é tão-somente “o de impedir o réu de fazer novos danos aos 

seus concidadãos e de dissuadir os outros de fazer o mesmo. “ (p. 85); (iii) para que a 

pena seja eficaz deve existir uma proporcionalidade entre penas e delitos, ou seja, as 

penas devem ser dotadas da severidade suficiente para que possam afetar a consciência 

dos homens; (iv) as penas devem ser aplicadas com celeridade pois “ quanto mais 

pronta e mais perto do delito cometido esteja a pena, tanto mais justa e útil será” (p. 

102); (v) as penas devem, também, ser certas porque “A certeza de um castigo, se bem 

que moderado, causará sempre uma maior impressão do que o temor de um outro mais 

terrível unido com a esperança da impunidade” (p. 115); e (vi) por fim, a rejeição da 

pena de morte, defendendo que a perda da liberdade tem um maior efeito sobre a alma 



A Política Prisional e a Criminalidade Portuguesa Contemporânea 

 
 

22 
 

humana porque obriga os homens a meditar sobre as suas ações, sobre a sua conduta 

passada e futura, ao contrário da impetuosa e momentânea pena de morte18.  

 

A conceção beccariana do delito, para além de colocar ênfase na reforma penal, não 

ignorou outros fatores, também, importantes que influenciavam a delinquência, como 

sejam: (i) a sociedade deveria estudar cientificamente os delitos, as fontes dos delitos e 

as penas necessárias à prevenção destes; (ii) as leis deveriam prevenir os delitos 

mediante a recompensa das boas ações dos homens, ou seja, “um outro meio de 

prevenir os delitos é o recompensar a virtude” (p. 160); e por fim (iii) “o mais seguro 

mas mais difícil meio de prevenir os delitos é aperfeiçoar a educação. A tendência para 

delinquir é, segundo Beccaria, inversamente proporcional à educação que desfrutava 

cada ser humano.  

 

Esta obra de Beccaria constitui, assim, um verdadeiro tratado sobre o controlo social 

pois as suas reflexões encontram-se, na sua maioria, focadas no procedimento penal e 

código que deveriam ser apanágio de um Estado do Direito, uma verdadeira “pedrada 

no charco” da política criminal vigente, que vai alterar para sempre a relação entre o 

cidadão e o Estado detentor do ius puniendi, com o objetivo de assegurar “a máxima 

felicidade repartida pelo maior número” (p. 62). Uma vez que a felicidade é um 

conceito subjetivo a liberdade e a segurança são direitos fundamentais intimamente 

associados à relação instrumental recíproca entre os cidadãos e o Estado no contrato 

social evitando, pelo menos, a infelicidade dos primeiros (Pereira 1998). 

 

3.2 Jeremy Bentham  

Jeremy Bentham (1748 – 1832) foi um promitente filósofo e jurista inglês, considerado 

o pai do “utilitarismo”19, foi o primeiro a escrever sobre os fins das penas com detalhe 

em “An Introduction to the Principles of Moral and Legislation”, uma das obras menos 

conhecidas deste autor, ainda que considerada fundamental para a compreensão da 

                                                            
18 Beccaria defendia, no entanto, que a pena de morte deveria ser aplicada em casos extremos de anarquia 
ou desordem generalizada como única forma de dissuadir os homens de continuar a cometer crimes 
(Beccaria 2009).  
19 O “utilitarismo” assenta no pensamento basilar, tanto ético como jurídico, de que o agir humano se 
orienta, tanto, pelo interesse ou felicidade individual como pelo interesse ou felicidade geral. Sendo que o 
geral devem impor limites ao individual para que possa existir segurança e bem-estar social considerada 
uma regra diretora da conduta humana (Mill 1976) 
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escola clássica. Obra na qual Bentham (2007) enfatiza com clareza o fim que justifica 

uma pena:  

“The general object which all laws have, or ought to have, in common, is to 

augment the total happiness of the community; and therefore, in the first place, 

to exclude, as far as may be, everything that tends to subtract from that 

happiness: in other words, to exclude mischief. But all punishment is mischief: 

all punishment in itself is evil. Upon the principle of utility, if it ought at all to be 

admitted, it ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some 

greater evil” (p. 170). 

 

Considera, este autor, que a prevenção dos delitos evita o mal maior da aplicação da 

Justiça e punição do crime. Pelo que utilidade da punição resulta, assim, na prevenção 

da criminalidade, estabelecendo os seguintes princípios sobre a conduta humana e o 

controlo penal: (i) o comportamento dos homens está condicionado por dois princípios 

absolutos, evitar a dor e alcançar o prazer, que determinam a conduta dos homens; (ii) o 

número de pessoas que valorizam o prazer e a dor será maior ou menor segundo as 

seguintes circunstâncias: a intensidade; a duração; a certeza ou incerteza; a proximidade 

ou distância; a fecundidade20; a pureza21; ou a extensão22; (iii) o princípio da utilidade é 

um princípio básico que rege o comportamento humano e deve orientar o governo dos 

homens segundo a tendência para a busca da felicidade ou prevenção da infelicidade de 

toda a comunidade em geral; e (iv) as leis têm quatro objetivos concretos com 

aspirações decrescentes: prevenir, na medida do possível, todo o tipo de delitos 

quaisquer que eles sejam; não sendo possível prevenir um delito induzir o delinquente a 

cometer um menos grave; quando alguém está decidido a cometer um delito dispô-lo a 

não fazer mais danos que os necessários; e efetuar a prevenção do modo mais barato 

possível. 

 

 A proporção entre delitos e penas devia reger-se, segundo Bentham, pelas seguintes 

regras: (i) o valor da pena não deve ser menor, em nenhum caso, que o suficiente para 

compensar o benefício do delito; (ii) quanto maior for o dano do delito, maior será a 

gravidade da pena; (iii) quando dois delitos entram em competição, a pena pelo delito 

                                                            
20 A probabilidade de que a um prazer ou dor lhes sigam sensações do mesmo sinal. 
21 A probabilidade que a um prazer ou dor lhes sigam sensações de sinal contrário. 
22 O número de pessoas que são afetadas pelo prazer e dor.  
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maior deve ser suficiente para induzir alguém a preferir o menor; (iv) a punição deve 

ajustar-se, de tal maneira, a cada delito de forma que exista um motivo que impeça o 

delinquente de o praticar; e (v) nenhuma pena deve ser superior ao necessário para estar 

em conformidade com as regras atrás expostas.  

 

No entanto, neste livro Bentham é claramente a favor de um direito penal preventivo, 

expondo as suas preocupações em relação aos casos em que os castigos carecem de 

justificação e como tal não deviam ser infligidos, como sejam: (i) quando o castigo é 

infundado e não existe um dano para prevenir porque o comportamento não é 

socialmente lesivo; (ii) quando o castigo é ineficaz é porque não é capaz de prevenir o 

dano; (iii) quando o castigo é inútil ou demasiado caro pode produzir um dano maior 

que aquele que acautela; e (iv) o dano deve ser prevenido com os meios menos lesivos e 

dispendiosos para a sociedade. 

 

A prisão, no entanto, pré-existe à utilização sistemática das leis penais, contudo o 

triunfo da pena de prisão, como pena principal, surge com a criação dos novos códigos 

influenciados pela teoria clássica. A prisão, como peça essencial no conjunto das 

punições, marca um momento importante na história da justiça penal ao permitir o 

acesso à “humanidade” (Foucault 2009), e quando a prisão se converteu na pena 

principal, Bentham converteu-se no seu arquiteto.  

 

Para Bentham (2008) o modelo de prisão celular assente no isolamento e no silêncio 

total seria o mais eficaz e eficiente atendendo aos fins das penas de prisão. Como tal, 

concebeu os planos de uma prisão na qual existiria uma torre central circular em que 

todas as celas estariam dispostas de forma redonda, ao seu redor, a partir da qual os 

guardas teriam uma boa visibilidade sobre as celas. A posição do inspetor combinada 

com o eficaz estratagema de ver sem ser visto era de extrema importância para este 

modelo. 

 

A sua obra “Panopticon or the Inspection-House” inspirou um pouco por todo o mundo 

a criação do regime de prisão celular e constitui, muito provavelmente, o primeiro 

manual sobre política prisional. Nela, Bentham (2008) regula de forma rigorosa como 

devia ser o funcionamento deste modelo de prisão. Estabelecendo, por exemplo, a 
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separação de sexos, o trabalho interno, a alimentação, o asseio, o vestuário, a assistência 

religiosa, a assistência médica, os castigos por faltas aos regulamentos internos e a ajuda 

que requeria o preso quando saía da prisão. Princípios que teriam muita influência nas 

políticas prisionais de muitos países, incluindo Portugal como irão verificar mais à 

frente nesta dissertação.   

 

3.3 Escola Portuguesa 

As ideias iluministas da escola clássica, preconizadas por Beccaria e Bentham, teriam 

bastante influência na escola portuguesa, modelando as reflexões sobre o crime e a 

justiça penal no Portugal de finais do século XVIII, princípios do século XIX. Segundo 

Albuquerque (1983: 257) “os ventos filosóficos que sustentavam o humanitarismo 

jurídico na determinação e execução das penas, não deixou o legislador Pombalino de 

refletir por vezes, a influência dessas ideias”, o que antecipava a existência de um clima 

ideológico permeável às novas doutrinas. 

 

Neste sentido, eram necessários pensadores portugueses que promovessem e dessem 

corpo às ideias humanistas e utilitaristas da escola clássica. Com o propósito de renovar 

as leis penais, até aí rudemente repressivas sem espaço para a dignidade da pessoa 

humana. Consideramos que dois autores nacionais e suas obras foram fundamentais 

para que fosse possível introduzir na legislação portuguesa as ideias e princípios 

iluministas da escola clássica. Foram eles Pascoal José de Melo Freire dos Reis e o seu 

sobrinho Francisco Freire de Melo.  

 

 3.3.1 Pascoal José de Melo Freire 

Pascoal José de Melo Freire dos Reis (1738-1798) foi um conceituado jurista português, 

que desempenhou vários cargos ligados à governação e administração da Justiça23. Foi 

um dos pioneiros do estudo do direito em Portugal24 e escreveu “Institutiones Juris 

Criminalis Lusitani” (Instituições de Direito Criminal Português) onde se insurge contra 

                                                            
23 Entre os muitos cargos e títulos a que, pelas suas competências e empenho, desempenhou, realçamos os 
seguintes: Deputado da Bula da Cruzada (1783); Deputado da Assembleia da Ordem de Malta (1783); 
Provisor do Grão-Priorado do Crato (1785); Desembargador dos Agravos da Casa da Suplicação (1785); 
Cónego Doutoral das Sés da Guarda, de Faro e de Braga; Deputado da Mesa da Comissão Geral do 
Exame e Censura dos Livros (1787); Deputado da Casa do Infantado (1792); Deputado do Conselho 
Geral do Santo Ofício (1793); Conselheiro de D. Maria I (1793). 
24 Foi, também, autor de uma notável obra “Institutiones Juris Civilis Lusitani” (1788) que serviu de base 
ao ensino do Direito, durante muitos anos em Portugal (Saraiva, Vol. 17, 2004). 
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a crueldade das penas e graduação dos castigos a aplicar aos criminosos. Nela as suas 

ideias vão ao encontro dos princípios defendidos pelos autores da escola clássica 

criticando abertamente a jurisprudência criminal, contida no Livro V das Ordenações25, 

pela incoerência, falta de método e pela abundância de penas cruéis e injustas.  

 

Algumas das suas principais ideias para a prevenção e dissuasão da criminalidade 

(Freire 1794), foram: (i) os delinquentes devem ser obrigados à reparação do dano e à 

pena pelas instituições representativas da sociedade, consequência do pacto social que 

inclui o direito de punir; (ii) a pena deve ser proporcional ao delito e decidida em 

harmonia com a natureza e índole deste; (iii) o objetivo da pena é a segurança do lesado, 

a emenda do lesante, e o exemplo dos outros para que se abstenham de perpetrar 

semelhantes crimes; (iv) defendia que era melhor prevenir os delitos que puni-los 

mesmo com penas justas; e por fim (v) sustentava que os “delinquentes devem ser 

castigados sem remissão (…) para que de futuro tanto eles como outros não ousem 

fazer; e assim se previnem os delitos” (p. 79).  

 

Esta sua obra assentava em alguns dos seguintes axiomas criminais: é melhor deixar 

impune um crime do que condenar um inocente; antes de sentença condenatória todo o 

réu é inocente; a pena a infligir deve ser, inteiramente, proporcional à quantidade e 

gravidade do delito e ao mal causado à sociedade; as penas foram estabelecidas para 

prevenir os crimes e não tanto para punir; a imposição das penas deve ter em conta a 

utilidade pública; e é justa a pena que impede o criminoso de voltar a cometer um 

crime. 

 

Persistia, no entanto, em alguns princípios proclamados pelo direito penal e política 

criminal do “ancien-régime”, como por exemplo: (i) reconhece que uma pena cruel é 

injusta no entanto defende a necessidade da pena capital que podia ser simples ou atroz 

dependendo das circunstâncias do delito; (ii) sustenta que as penas corporais que apelida 

de “pena vil”, como os açoites, mutilações e trabalhos forçados são necessárias à 

                                                            
25 As ordenações eram coletâneas de leis (textos de diversa natureza e providência) promulgadas pelos 
reis que as terminaram e que por isso lhes deram o nome, a saber: Ordenações Afonsinas; Ordenações 
Manuelinas; e Ordenações Filipinas. Todas as ordenações, grosso modo, seguiram a mesma 
sistematização, divididas que foram em cinco livros: o Livro I cuidava do Direito Público e 
Administrativa; o Livro II tratava do Direito Canónico; o Livro III ocupava-se do Direito Processual; o 
Livro IV regulava o Direito Civil; e o Livro V tratava do Direito Penal (Albuquerque 1983).  
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prevenção da criminalidade; (iii) defende que a pena de prisão poderia ser executada 

num cárcere público ou secreto, perpétua ou temporária, de acordo com a lei em vigor; e 

(iv) considera, ainda, a Inquisição26 embebida do espírito humanista ser útil e 

necessária, tanto para punir como para amedrontar os heréticos. 

 

 3.3.2 Francisco Freire de Melo 

Francisco freire de Melo (1760/64-1838/40) foi um controverso filósofo e jurista 

português, sobrinho de Pascoal José de Melo Freire de quem ficou eternamente grato 

contribuindo para a glorificação do seu nome e da sua obra, editando e anotando várias 

das suas obras após a sua morte. Escreveu o “Discurso sobre delitos e penas e qual foi a 

sua proporção nas diferentes épocas da nossa jurisprudência, principalmente nos três 

séculos primeiros da Monarquia Portuguesa” publicada pela primeira vez em Londres 

no ano de 1816 e só depois publicado em Portugal, dois anos após o triunfo da 

Revolução Vintista (Albuquerque 1983).   

 

A influência da escola clássica de Beccaria, Bentham e Filangieri27 é neste seu livro 

bem patente através das várias citações feitas aos mesmos. Melo (1916) vai rebuscar 

muitas das ideias daqueles autores relativamente à prevenção e dissuasão da 

criminalidade, como sejam: (i) a desproporção entre delitos e penas fruto de leis penais 

desatualizadas que não têm em conta a prevenção dos crimes; (ii) a dureza da pena deve 

ter como única medida a que o legislador se propôs prosseguir, pois “quando uma pena 

basta para conter o delinquente, e com ela se consegue o mesmo fim, não deve ser 

imposta pena maior” (p. 10); (iii) afasta a possibilidade da aplicação de penas cruéis 

quando diz que “nunca é necessária uma pena cruel, porque é desumana, e não tem por 

fim senão a vingança, que deve ser alheia da lei” (p. 10); (iv) demonstra aversão à 

prisão perpétua, ao contrário de seu tio, pois “a pena que castigando o réu e ao mesmo 

                                                            
26 A este respeito recordamos algumas palavras de Antero de Quental num discurso prenunciado em 
1871, na sala do Casino Lisbonense, sobre as “Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos 
Três Séculos” (Quental 1979: 28): “A Inquisição pesava sobre as coincidências como a abóbada de 
cárcere. O espírito público abaixava-se gradualmente sob a pressão do terror, enquanto o vício, cada vez 
mais requintado se apossava placidamente do lugar vazio que deixava nas  almas a dignidade, o 
sentimento moral e a energia da vontade pessoal esmagados, destruídos pelo medo”. 
27 Gaetano Filangieri (1752-1788) foi um brilhante jurista e economista italiano, defensor do despotismo 
esclarecido, acreditava que a ciência e a razão possibilitavam a existência de uma doutrina que buscava a 
felicidade do género humano no campo da moral e da economia. Considerava, por isso, que a legislação 
vigente era barbara e obscura pelo que defendia a reforma das leis, uma revolução que considerava útil 
aos direitos e à felicidade da sociedade.  
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tempo utiliza ao público parece a melhor. Um cárcere longo ou perpétuo aflige, e não 

utiliza, nem dá aos cidadãos um exemplo tão vivo” (p. 35); e (v) encara a pena numa 

perspetiva claramente correcionalista com a finalidade de prevenir a criminalidade, 

quando afirma, por exemplo, que “ o fim das penas é emendar o delinquente, impedir o 

dano à sociedade, dar exemplo aos mais cidadãos, e nunca vingança ou satisfação do 

ofendido” (p. 39). 

 

Afasta-se, porém, dos princípios defendidos pela escola clássica, mais em consonância 

com as ideias defendidas pelo tio quando admite que as “penas infamatórias”, que se 

traduzem na imposição de castigos vexatórios, ainda que sujeitas a vários requisitos 

podem evitar alguns delitos ou quando não se atreve a negar ao legislador o direito de 

impor a pena capital “nem a restrinjo a tão poucos casos” (p. 49) como forma de 

intimidar os criminosos a não cometer crimes. 

 

3.4 Implicações para a Política Prisional em Portugal  

Recordemos, primeiro, a política criminal do “ancien regímen” lembrando um episódio 

da Justiça portuguesa, ocorrido no dia 13 de Janeiro de 175928, no qual os lisboetas 

assistiram impávidos e serenos ao final de uma peça de teatro político cuja única certeza 

que temos hoje foi o fim trágico de grande parte dos seus protagonistas29. Falamos do 

“Processo dos Távoras”, um acontecimento habitual da política criminal da época não 

fora o elevado estatuto social dos seus principais atores (Gomes 1974).  

 

Neste processo, a sentença condenatória aplicada ao réu José Mascarenhas (Duque de 

Aveiro), pretenso principal instigador dos crimes, e cumprida no dia seguinte à sua 

proclamação, constituiu um bom exemplo deste tipo de Justiça:   

“Condenam o réu José Mascarenhas (…) que seja levado à Praça do Cais de 

Belém, e que nela seja visto de todo o Povo … depois de ser rompido vivo, 

quebrando-se-lhe as oito canas das pernas e dos braços, seja exposto em uma 

roda, para satisfação dos presentes e futuros Vassalos deste Reino; e que depois 
                                                            
28 O “Processo dos Távoras” foi iniciado no dia 9 de Dezembro de 1758, as sentenças condenatórias 
foram proferidas no dia 12 de Janeiro de 1859 e executadas no dia 13 de Janeiro de 1759 (Gomes 1974). 
29 Naquele dia foram, ainda, executados, no mesmo cadafalso, com requintes muito semelhantes: 
Francisco de Assis de Távora, António Álvares Ferreira, José Policárpio de Azevedo, Luís Bernardo de 
Távora, Jerónimo de Ataíde, José Maria de Távora, Brás Romeiro, João Miguel e Manuel Álvares, e 
Dona Leonor de Távora a quem coube a pena de morte simples aplicada aos fidalgos da degolação 
(Gomes 1974).  
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de feita a execução, seja queimado vivo o mesmo réu, com o dito cadafalso onde 

for justiçado, até que tudo pelo fogo seja reduzido a cinza e pó, que serão 

lançados ao mar, para que dele e da sua memória não haja mais notícia” 

(Gomes 1974: 118). 

Condenado, ainda, ao confisco de todos os seus bens, destruição das armas e escudos, 

demolição de materiais e edifícios da sua habitação que foram arrasados e reduzidos a 

campos salgados pelos crimes de rebelião, sedição, alta traição e parricídio, conforme a 

Ordenação do Livro V.  

 

Com a morte de D. José (1777) e subida ao trono de D. Maria, a primeira rainha 

portuguesa, à qual foi atribuída o cognome da “Pia” ou “Piedosa”, inicia-se uma fase de 

mudança na Justiça portuguesa. D. Maria revogou inúmeras prisões arbitrárias dos 

críticos do pombalismo, num ato de libertação maciça de prisioneiros, que foi apelidada 

pelo povo de “ressurreição”, uma vez que alguns prisioneiros já estavam há tanto tempo 

presos que imaginavam-se mortos. Aceitou, inclusive, a revisão do processo dos 

Távoras os quais chegou a defender (Saraiva 2004). 

 

No reinado de D. José (1750-1777) teve início um período de reflexão jurídica e mesmo 

de concretização de algumas medidas tendentes a dar corpo ao humanitarismo jurídico 

apanágio do iluminista30. Contudo, é no reinado de D. Maria (1777-1816) que tem 

início um vasto conjunto de reformas no campo jurídico31, que incluía a legislação penal 

e política prisional, conjugando uma vontade política mais consentânea e harmoniosa 

com os valores liberais, humanistas e utilitaristas.  

 

A Constituição de 182232 vai, finalmente, consignar alguns artigos com relevância para 

o direito penal e política criminal da época. No seu artigo 9.º considera a igualdade dos 

                                                            
30 Cfr. Alvarás de 28 de Julho de 1751 e de 12 de Junho de 1769 que manifestavam o princípio da 
proporcionalidade das penas em relação aos delitos; ou Alvará de 17 de Janeiro de 1757 e Lei de 3 de 
Agosto de 1759 que afirma o primado da prevenção geral da pena, dispondo-se que quando aquela não 
for suficiente para prevenir o delito, carece de uma nova medida (Albuquerque 1983).  
31 Cfr. Decreto de 31 de Março de 1778 que nomeia uma junta de jurisconsultos encarregues de organizar 
um novo código (penal) aos quais se junta Pascoal de Melo Freire em 1783; e trabalhos preparatórios que 
finalmente dariam ao país uma Constituição escrita que seria aprovada e jurada por seu filho D. João VI e 
que, como iremos constatar, iriam influir na política criminal e prisional portuguesa (Albuquerque 1983).   
32 A Constituição de 1822 teve dois períodos de vigência, um primeiro de 1 de Outubro de 1822, após o 
juramento de D. João VI, a 2 de Junho de 1833 e um segundo de 10 de Setembro de 1836 a 4 de Abril de 
1838, num total de cerca de 13 meses de vigência.  
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cidadãos perante a lei; no artigo 10.º estabelece a absoluta necessidade da lei penal; e no 

artigo 11.º afirma a proporcionalidade da pena ao delito praticado, abolindo a tortura, 

confiscação de bens, a infâmia, os açoites, marca de ferro e demais penas cruéis e 

infames, o que constitui o primeiro avanço em relação ao Direito Penal das ordenações.  

 

A Carta Constitucional de 1826, a nossa lei fundamental ainda hoje com mais tempo de 

vigência33, vai estabelecer genericamente as mesmas medidas em termos penais34, 

acrescentando no n.º 20 do artigo 145.º, a primeira norma com interferência direta na 

política prisional do nosso país, que “as cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas, 

havendo diversas casas para separação dos réus, conforme suas circunstâncias e 

natureza dos seus crimes”. A Constituição de 183835 segue em geral as mesmas 

determinações da Carta Constitucional de 1826, todavia, deixa de prometer cadeias 

seguras, limpas e bem arejadas. 

 

As três primeiras leis fundamentais da nossa história refletem, em boa medida, um 

período de indefinição institucional do Estado Liberal na procura de um novo rumo para 

o país, quer no campo político, quer em relação à ordem jurídica, com naturais 

implicações no Direito Penal e Política Criminal da época. Várias foram as tentativas 

para a elaboração de um código penal36, até à sua efetiva ratificação pelas Cortes, pela 

Lei de 1 de Julho de 1853, o que ficou conhecido pelo Código Penal de 1852, o 

primeiro código penal da história de Portugal (Santos 2002). 

 

O legislador dividiu o código em duas partes, a primeira com disposições gerais e a 

segunda compreendia as especialidades dos crimes. Estabelecendo como fim principal 

                                                            
33 A Carta Constitucional de 1826 teve três períodos de vigência, um primeiro de 31 de Julho de 1826, 
após o juramento de D. Isabel Maria, a 3 de Maio de 1828, um segundo de 27 de Maio de 1834 a 9 de 
Setembro de 1836 e um terceiro de 10 de Fevereiro de 1842 a 5 de Outubro de 1910 (Implantação da 
República), num total de mais de 71 anos de vigência.  
34 Cfr. n.º 18 do artigo 145.º da Carta Constitucional de 1826.  
35 A Constituição de 1838 teve apenas um período de vigência com início a 4 de Abril de 1838, após o 
juramento de D. Maria II, até dia 10 de Fevereiro de 1842, num total de cerca de 4 anos e 10 meses de 
vigência.  
36 Em 23 de Novembro de 1821 as Cortes nomeiam uma comissão para elaborar um projeto de código 
penal, tarefa que nunca foi finalizada apesar de alguns prémios prometidas por cartas de lei; o Decreto de 
4 de Janeiro de 1837 que aprova o projeto de código penal de José Manuel da Veiga que nunca chegou a 
entrar em vigor (Albuquerque 1983); ou o Decreto de 10 de Dezembro de 1845 que encarrega uma nova 
comissão de redigir um novo projeto de código penal que viria a dar origem, sete anos depois, ao Código 
Penal de 1852 (Santos 2002). 
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das penas a prevenção geral e dividindo-as em penas maiores37, que compreendiam a 

morte, trabalhos públicos, prisão maior com trabalho ou simples, degredo, expulsão do 

reino e perda de direitos políticos; e nas penas correcionais38, que englobavam a prisão 

correcional, o desterro, a suspensão temporária dos direitos políticos, a multa e a 

repreensão. Existindo, ainda, as penas especiais para os funcionários públicos39, que 

abrangiam a pena de demissão, a suspensão e a censura.  

 

Este código, no entanto, não iria indicar qual o sistema penitenciário a ser adotado em 

Portugal, referindo-se, apenas, à necessidade de criação de uma polícia das prisões ou 

um regulamento das prisões, assuntos que ficavam remetidos para posteriores 

regulamentos do Governo40. De realçar que a reincidência era, neste código, 

considerada uma circunstância agravante para quem praticasse um crime41. A 

reincidência verificava-se todas as vezes que o criminoso, tendo sido condenado por 

sentença transitada em julgado, cometesse outro crime da mesma natureza antes de 

terem passado dez anos desde a dita condenação, ainda que a pena do primeiro crime 

tenha sido perdoada42. 

 

A pena de morte que viria a ser abolida, para os crimes civis, por Carta de Lei publicada 

a 1 de Julho de 1867, que incluía, também, a Reforma Penal e das Prisões, adotando-se, 

finalmente, o tão desejado sistema penitenciário e dando-se início à política prisional 

“autónoma” em Portugal. O que, segundo Foucault (2009), corresponde à 

autonomização da execução da pena, “em que um mecanismo administrativo desonera a 

justiça, que se livra do secreto mal-estar, do pouco glorioso punir, por um enterramento 

burocrático da pena” (p. 15) e em que o cerimonial da pena, o espetáculo punitivo, é 

suprimido por um mero ato de administração pública.  

 

                                                            
37 Artigo 29.º do Código Penal de 1852.  
38 Artigo 30.º do Código Penal de 1852. 
39 Art. 31.º do Código Penal de 1852.  
40 Art. 98.º do Código Penal de 1852.  
41 N.º 21.ª do Art. 19.º do Código Penal de 1852.  
42 Art. 85.º do Código Penal de 1852.  
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A Reforma Penal e das Prisões, de 1867, ao extinguir a pena de morte43 substituía pelo, 

tão desejado regime de prisão celular44, em que as penas que deveriam ser cumpridas 

em estabelecimentos penitenciários. Uma reforma que previa a construção de três 

cadeias penitenciárias, uma em Lisboa e outra no Porto, ambas destinadas a indivíduos 

do sexo masculino, e uma terceira, também no Porto, destinada a elementos do sexo 

feminino. Construções que deveriam ser erigidas em locais apropriados fora daquelas 

duas cidades e até o mais possível afastadas de qualquer outra povoação45. No entanto a 

concretização destes estabelecimentos penitenciários, desde muito cedo considerados 

imprescindíveis, serão projetos de difícil concretização (Vaz 2000).  

 

São agravadas todas as penas de prisão seguidas de degredo, sofrendo o condenado 

metade do tempo de degredo em prisão celular, nos casos de reincidência46. O trabalho 

era, igualmente, obrigatório para a pena de prisão celular em que o produto do trabalho 

era dividido em quatro partes iguais, uma para o Estado, outra para indemnizações, aos 

ofendidos, quando tivessem lugar, outra para o apoio à família do recluso e outra para 

um fundo de reserva a entregar ao preso quando saísse em liberdade47.  

 

De realçar, ainda, que nesta reforma é já evidente alguma preocupação com a 

ressocialização do preso e a necessidade de o manter ativo, não só pelo trabalho, mas 

também através da instrução de alguma arte ou ofício ou através da educação e 

instrução moral e religiosa48.   

 

 A realidade era, porém, diferente pois a maioria dos presos continuavam em prisões do 

antigo regime, como era o caso da prisão do Limoeiro, um dos mais importantes 

estabelecimentos prisionais da altura, considerado inadequado para funcionar como 

estabelecimento prisional e incapaz de albergar, em condições mínimas de segurança e 

higiene, todos os condenados. Era, à época, descrito como uma “escola do crime” e não 

como um local de correção de delinquentes (Vaz 2000).  

                                                            
43 Portugal foi um dos primeiros países do mundo a abolir a pena de morte, muito antes de países como a 
Suécia em 1921, a Suíça em 1942, Áustria em 1945, Itália em 1947, Reino Unido em 1965 ou Canadá em 
1969 (Maltez 1992).   
44 Art. 1.º e  3.º da Carta de Lei de 1 de Julho de 1867. 
45 Art. 28.º da Carta de Lei de 1 de Julho de 1867.  
46 Art. 14.º da Carta de Lei de 1 de Julho de 1867.  
47  Art. 23.º da Carta de Lei de 1 de Julho de 1867.  
48  Art. 24.º e 25.º da Carta de Lei de 1 de Julho de 1867. 
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A Cadeia de Lisboa, projetada segundo uma das variantes do modelo panóptico de 

Bentham e criada para cumprir as disposições contidas na Reforma Penal e das Prisões 

de 1867, marca o nascimento das Cadeias (Sistema Prisional) em Portugal, no sentido 

actual do termo, enquanto instrumento técnico-jurídico, ao possibilitar conciliar a 

punição apropriada com a lei em vigor.   

 

A cadeia recebeu os primeiros condenados em 1885, adotando, de imediato, o “modelo 

de Filadélfia” baseado no pressuposto de que apenas o isolamento total permitiria ao 

indivíduo meditar nos erros cometidos. O que obrigava, por exemplo, os reclusos a usar 

capuz que cobria totalmente a cabeça e manter total silêncio sempre que se cruzavam 

com outros condenados, na única hora por dia que tinham para passear ao ar livre. 

Mesmo durante as aulas a que assistiam apenas podiam ouvir o professor sem poderem 

formular qualquer questão (Vaz 2000). 

 

Em 1884 inicia-se nova reforma penal que iria dar os seus frutos dois anos depois, 

apesar de muito alterado, revogado e complementado, o que demonstrava alguma 

intranquilidade política legislativa. O Código Penal de 1886 mantém no essencial as 

mesmas condições em relação à reincidência, no entanto, reduz para oito anos o período 

entre a primeira e segunda condenação, ainda que a pena tenha sido prescrita ou 

perdoada49.  

 

O Regulamento das Cadeias Civis do Continente do Reino e Ilhas Adjacentes, 

publicado em 21 de Setembro de 1901 patenteava uma preocupação acrescida com 

temas atuais da orgânica funcional, através da organização de um regulamento geral das 

prisões, o ensino, educação moral, saúde, cultura e procedimentos internos50. Revelando 

mais uma vez preocupação, não apenas no auto sustento do recluso e auxilio à família, 

mas, também, com o acompanhamento do recluso após o período de reclusão e com a 

sua integração na sociedade, o que era deveras inovador para a época, mas que não 

obteve uma efetiva aplicação prática51. 

 
                                                            
49 N.º 33.º do 34.º e Art. 35 do Código Penal de 1886.  
50 Cfr. Preâmbulo do Regulamento das Cadeias Civis do Continente do Reino e Ilhas Adjacentes, 
publicado em 21 de Setembro de 1901. 
51 Cfr. Relatório da Comissão de Estudo e Debate da Reforma do Sistema Prisional de 12 de Fevereiro de 
2004.  
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A partir de 6 de Dezembro de 1913 e até 14 de Dezembro de 1927, o “modelo de 

Filadélfia” foi substituído, na Penitenciária de Lisboa, pelo “modelo de Auburneano”, 

no qual o trabalho era feito pelos reclusos em comum durante o dia, permanecendo 

isolados em suas celas durante a noite52. No entanto, este modelo revelou-se, 

igualmente, inoperante pelos inúmeros casos de loucura e de suicídios que continuava a 

provocar. A de 14 de Dezembro de 1927 entra em vigor um novo regime, como 

resultado da ineficácia dos regimes anteriores, o chamado “Sistema Progressivo Inglês”, 

demonstra algum sentido de recompensa, de acordo com o comportamento 

demonstrado, quer pelo trabalho desenvolvido, quer pela conduta prisional do recluso, 

atribuindo recompensas, que acumuladas, lhe garantiam alguns privilégios e que, de 

alguma forma, lhe permitiam uma readaptação à vida social. (Vaz 2000). 

 

Em 1933, com a publicação do Decreto nº 22 708 de 20 de Junho a Administração e 

Inspeção-geral das Prisões adquire o estatuto de Direcção-Geral, confluindo nela todos 

os assuntos relacionados com os serviços prisionais, conforme o determinado no 

Decreto nº 25016, de 7 de Fevereiro. A Constituição de 1933 contém, também, algumas 

normas que interferem no direito penitenciário, como por exemplo, determinando que 

“Para a prevenção e repressão dos crimes haverá penas e medidas de segurança que 

terão por fim a defesa da sociedade e tanto quanto possível a readaptação social do 

delinquente”53, numa clara alusão à prevenção geral e ressocialização do delinquente. 

 

O Decreto-Lei nº 26 643 de 28 de Maio de 1936, veio introduzir nova reforma no 

sistema prisional destacando-se pelo seu carácter inovador, bem patente na importância 

dada ao valor do trabalho prestado pelos reclusos enquanto princípio de reinserção na 

sociedade, quer pela configuração da individualização da pena como forma de garantir a 

eficácia da mesma, quer por prever o princípio da prevenção individual da 

criminalidade54.   

 

Muito genericamente, foram estas as reformas e mudanças que tiveram lugar, na 

viragem do século XIX para o século XX, no campo da política prisional em Portugal, 

sob influência das ideias da “Escola Clássica” e que apontavam, como vimos, para a 

                                                            
52 Modelo “que na época também já estava completamente ultrapassado” (Barreiros 1980: 605) 
53 Art. 123.º da Constituição de 1933.  
54 Cfr. Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 26 643 de 28 de Maio de 1936. 
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prevenção e dissuasão da criminalidade como fim principal das penas. A prisão passa, 

assim, “a privilegiar a atuação sobre o detido. Este transforma-se, assim, num único 

movimento, em paradigma de dissuasão para todos os potenciais prevaricadores da 

ordem social e em objeto de transformação, tendo em vista a sua regeneração” 

(Semedo 1994: 27).  
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Capítulo IV - Teorias e Modelos Modernos da Dissuasão da Criminalidade 

A partir da década de sessenta do século vinte a “Nova Criminologia” ou “Criminologia 

Crítica”, nascida nos anos 60 do século transacto, vai repescar algumas das ideias da 

Escola Clássica, ultrapassando o  determinismo patente no positivismo, da escola 

humanista de Cesare Lombroso55. Escola que encarava o crime como uma doença, 

reclamando a necessidade de tratamento do delinquente e por isso ligada a um ideal de 

reabilitação ou de ressociliziação do delinquente (Dias e Andrade 1987).  Foi, ainda, 

uma escola que enformou e continua a enformar o modelo de política prisional, em 

Portugal, por corresponder a uma reacção do proletariado contra o domínio da burguesia 

e por isso se tornou o modelo típico do Estado Social ou Estado Providência (Dias 

2011). 

 

Molina (2001) define, por sua vez, este movimento por “Escola Neoclássica” ou 

“Moderno Classicismo” (p. 375) no qual o efeito dissuasor ou preventivo surge 

associado ao funcionamento eficaz do sistema jurídico em detrimento do rigor da pena. 

Os seus teóricos atribuem o aumento da criminalidade à fragilidade, fracasso e 

morosidade do sistema judiciário. Melhorar as infraestruturas e aumentar o seu efetivo, 

como por exemplo, mais e melhores polícias, mais e melhores juízes ou mais e 

melhores prisões, seria a forma mais adequada e eficaz de prevenir a criminalidade.     

 

Porém, “pésima política criminal aquella que olvide que las claves de una prevención 

eficaz del crimen residen no en un fortalecimiento del control social “formal” sino en 

una mejor sincronización del control social “formal” y el “informal”, y en la 

implicación o compromiso activo de la comunidad” (Molina 2001: 377). O que espelha 

bem a necessidade de um esforço político, não só através da política prisional e das 

políticas económicas e sociais mas, também, um esforço comunitário de cooperação 

com as autoridades policiais na resposta a este grave problema social.  

 

Para o Estado é imprescindível o controlo social como forma de alcançar o equilíbrio e 

paz social necessários ao seu desenvolvimento económico e social. A importância e a 

necessidade do controlo social são indiscutíveis na medida em que a vida em sociedade 

                                                            
55 Escola que também era conhecida por escola positiva italiana, por integrar outros autores (ex. Ferri ou 
Garfolo), surge nos finais do século XIX, sendo a obra de Lombroso “L’uomo delinquente” a primeira e a 
mais emblemática manifestação das ideias desta escola (Moliné e Pijoan 2001). 
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não pode existir sem que o Estado cumpra os seus fins56. Na segunda metade do século 

XX surgiram várias perspetivas teóricas, que recuperaram algumas das ideias da Escola 

Clássica, na procurara de uma resposta adequada ao fenómeno criminal que continuava 

a aumentar e a por em causa o controlo e a paz social.    

 

4.1 Teoria do Controlo Social   

A Teoria de Controlo Social está focalizada no indivíduo como centro de um conflito 

gerado entre os impulsos que conduzem à atividade criminal e as disposições físicas e 

sociais que detém essa mesma atividade criminal. Neste sentido, ela assume que o 

indivíduo age racionalmente bastando para tanto que surja a oportunidade, o que 

determina a impossibilidade de excluir quem quer que seja da prática de atos desviantes 

(Giddens 2008). O provérbio popular “A ocasião faz o ladrão!” dá-nos uma boa imagem 

desta teoria.  

 

Travis Hirschi, um dos mais conhecidos autores da Teoria do Controlo Social, defende, 

em 1969, que o homem move-se essencialmente pelo egoísmo e que toma decisões 

pensadas sobre o seu envolvimento ou não em actos desviantes, ponderando os custos e 

benefícios que esses atos lhes causam. O que sugere à partida que o crescimento da 

criminalidade é consequência de um número crescente de oportunidades e razões para o 

crime: o crescimento demográfico; o consumismo desenfreado; ou o acentuado 

desinvestimento na segurança (Giddens 2008). 

 

Na sua obra “Causes of Delinquency”, publicada em 1969, Hirschi defende que existem 

quatro tipos de laços que ligam as pessoas à sociedade, moldando o seu comportamento 

determinado pela lei e que são: o apego, que se fundamenta na internalização das 

normas, na consciência de que existe uma ligação aos outros que não se esgota no 

autocontrolo; o compromisso, traduz-se no senso comum ou comprometimento das 

pessoas com as regras sociais convencionais, ou seja, a organização da sociedade atual 

rejeita as ações desviantes; a participação, que se traduz na participação em atividades 

convencionais para que as pessoas se ocupem e não encontrem nem tempo, nem motivo 

para delinquir; e a crença, que se baseia no facto de que existem constrangimentos 

                                                            
56 O Estado nasceu em função dos fins que a doutrina clássica lhe atribui: a segurança; a justiça; e o bem-
estar económico e social. Assim, os fins do Estado são a razão de ser da existência do Estado 
contemporâneo (Sousa Lara 2005).  
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morais, que variam em validade e crença de pessoa para pessoa, mas que são 

necessários valorizar e fomentar para que se evite o cometimento do crime (Hirishi 

2003).  

 

Em suma, de acordo com Hirschi, existem estratégias intrínsecas ao grupo, como por 

exemplo as relações sociais (i.e. os pais, os professores ou o grupo de amigos), a 

participação em atividades lícitas que desincentivem o desvio, a aceitação de normas 

sociais abarcando a rejeição total do desvio, articuladas com reconhecimento da 

validade e aceitação do Direito, são formas passíveis de prevenir e dissuadir a 

criminalidade. Porém, como refere Abrunhosa (2008), o comportamento desviante, 

segundo esta teoria, é fruto de uma inadaptação social às normas e valores que existem 

numa determinada sociedade, o que leva à interiorização de determinados modos de agir 

e pensar que caracterizam determinados grupos ou “subculturas específicas”, com um 

estatuto socioeconómico mais baixo uma vez que têm um acesso mais dificultado ao 

sucesso e às oportunidades legítimas de realização pessoal.  

 

Neste sentido, é necessário que a política prisional e o próprio sistema prisional sejam 

eles mesmos impulsionadores de um sistema de normas sociais, que fomentam a 

inclusão e a adaptação social a uma sociedade articulada por um conjunto de regras 

formais e informais, que permitem alcançar a tão ambicionada paz social. O trabalho, o 

estudo e a formação profissional são uma boa forma de ajudar os reclusos a interiorizar 

e fortalecer essas regras e laços sociais, no entanto não são suficientes. Os regulamentos 

internos ou o novo regulamento geral devem eles mesmo conter normas que obriguem 

os reclusos a essa interiorização, através de uma disciplina rígida rigorosamente 

cumprida. Como seja o simples facto de obrigar o recluso a tomar banho ou a manter a 

cela limpa, uma vez que ninguém vai dar trabalho a alguém que cheire mal ou que seja 

descuidado.  

 

A tarefa de interiorização e fortalecimento dos laços sociais deve, nesta perspetiva, ser 

individualizada e de carácter contínuo e dinâmico atendendo à personalidade e história 

de vida de cada recluso, desenvolvendo neles uma atitude de responsabilização 

individual e social. Deste modo, seria necessária uma cuidada separação de reclusos 

para minimizar o que chamaremos de contágio. O contágio de reclusos que ainda 
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possuem alguns valores e princípios e que por isso mantém alguns laços com a 

sociedade, geralmente os reclusos primários, dos reclusos que demonstram total 

desprezo pela sociedade e suas regras, por norma os reclusos reincidentes. 

 

4.2 Teoria da Escolha Racional (Rational Choice Theory) 

A Teoria da Escolha Racional tem muitas semelhanças com a Teoria Clássica assente 

no pressuposto de que o crime assume uma opção livre e racional atribuindo um papel 

significativo à avaliação das situações, no que respeita ao cometimento ou não de um 

crime, com base numa maximização dos ganhos e minimização dos custos (Garrido, et 

al. 1999; Moliné e Pijon 2001). Esta teoria foi formulada em 1985 pela mão de Ronald 

V. Clarke e Derek B. Cornish no artigo “ Modeling Offenders Decisions: A Framework 

for Research and Policy”57, perspetivando a escolha racional na ótica do delinquente.  

 

Estes autores destacam as influências sociais e a aprendizagem dos actos criminosos 

como resultado de uma decisão, ainda que primária, sujeita a constrangimentos como os 

limites de tempo, a habilidade ou a disponibilidade de informação relevante, e por isso 

uma racionalidade limitada à boa maneira de Herbert Simon, reconhecendo, igualmente, 

que esta teoria parece ajustar-se melhor a certas formas de crime do que outras (Cornish 

e Clark 1985a). A ideia essencial desta teoria sugere que é útil para a política criminal 

“see criminal behavior not as result of psychologically and socially determined 

dispositions to offend, but as the outcome of the offenders’ broadly rational choices and 

decisions” (Cornish e Clark 1985: 147).     

 

Entender os processos de decisão torna-se, assim, fundamental para que seja possível 

reduzir a criminalidade, objetivo principal de qualquer teoria criminológica e política 

criminal. Como tal, é necessário, segundo estes autores, estudar o delito na perspetiva 

do delinquente, para entender o processo de adoção de decisões, procurando entender 

que variáveis são as mais influentes em cada momento e que estratégias preventivas 

podem adotar-se nos distintos momentos do processo criminal. A figura seguinte 

representa o modelo de início de uma conduta criminosa, proposta pelos supracitados 

                                                            
57 Artigo que viria a dar origem ao livro “The Reasoning Criminal: Rational  Choice Perpectives on 
Offending” (1986) e que ajudaria a fixar o nome desta teoria.  
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autores, em relação ao crime de roubo, contemplando oito construções diferentes que 

podem influenciar a conduta delinquente.     

 

 

 

Distinguimos na figura algumas contribuições para a política prisional, das quais 

destacamos no parâmetro da construção das “Experiências Anteriores e Aprendizagem”, 

o contacto com a Justiça, a consciência e atitudes morais e a auto-percepção (2) e na 

construção da “Avaliação das Soluções”, a severidade do castigo (4). Pontos em que 

podemos e devemos ser mais ativos em relação à nossa política prisional. Dando tempo 

aos reclusos, para que no contacto com a justiça, façam uma reflexão, uma tomada de 

consciência e auto-percepção da sua conduta criminosa, do mal causado à sociedade em 

geral e a cada vítima em particular. Pois, como refere Damásio (2010: 334), “as 

decisões respeitantes ao comportamento moral, definido estritamente ou de forma lata, 

implicam uma deliberação consciente e têm de ter lugar no decurso de um período de 

tempo prolongado”.  
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Pelo que não será de afastar o recurso à adoção de um sistema de reclusão progressivo58 

como forma de assegurar, por um lado, que o recluso tomou consciência dos seus actos 

criminosos e, por outro, uma certa severidade do sistema prisional dentro do quadro 

legal, para dissuadir tanto o próprio como outros de vir a cometer o mesmo ou outros 

crimes e a retornar ao sistema prisional. 

 

Em termos gerais esta teoria explica a conduta delinquente a partir do conceito 

económico de utilidade esperada (Garrido et al. 1999), ponderando e analisando os 

custos e benefícios de uma determinada conduta, o que é relevante para explicar a 

reincidência no crime por via de situações anteriores terem sido suficientemente 

gratificantes em oposição às contrariedades tidas, o que leva a que aquele 

comportamento tenha tendência para ser repetido (Abrunhosa 2008), daí a importância 

da consciencialização do mal causado às vítimas e à sociedade em geral e severidade do 

castigo penal como forma de combate à reincidência prisional. 

 

4.3 Teoria das Atividades Rotineiras (Routine Activity Approach) 

A Teoria das Atividades Rotineiras foi desenvolvida por Lawrence E. Cohen e Marcus 

Felson, num artigo publicado em 1979, chamado: “Social Change and Crime Rate 

Trends: A Routine Activity Approach”. Esta teoria implicitamente assume o 

delinquente como um ser racional agindo em função dos custos e benefícios que o crime 

gera e por isso é considerada continuadora da Escola Clássica, bem como seguidora das 

ideias da Escola de Chicago59, por considerar que determinadas situações e formas de 

organização social facilitam a prática delinquente (Garrido et al. 1999; Moliné e Pijon 

2001).   

 

                                                            
58 Em geral, o sistema progressivo corresponde a um regime de reclusão que começa por um regime 
celular, semelhante ao da alta segurança, de prova passando para o regime fechado normal e terminando 
no regime aberto de preparação para a liberdade. Este regime ajudaria a garantir que o recluso 
interiorizava os laços e regras sociais tão necessários à ressocialização do recluso e ao sucesso da política 
prisional. 
59 A Escola de Chicago, nascida no início do século XX, centra a sua análise nas causas da delinquência 
associadas à natureza ambiental e social, desenvolvendo várias teorias ligadas ao desenvolvimento urbano 
e industrial e às suas consequências e impacto na criminalidade. Uma teoria de referência desta escola é a 
Teoria da Ecologia Social que defende que a cidade é um organismo vivo e dinâmico e não um devendo 
as pessoas e os seus comportamentos delinquentes serem alvo de estudos associados ao sem habitat 
(Molina 2001; Moliné e Pijoan 2001).  
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A tese principal desta teoria é que as mudanças nas atividades quotidianas influenciam 

as taxas de criminalidade ao produzir uma convergência no tempo e no espaço de três 

elementos necessários à concretização do delito: “likely offenders, suitable targets and 

the absence of capable guardians against crime” (Cohen e Felson 1979: 588). Em 

resumo, esta teoria comporta uma nova conceptualização do delito a partir do elemento 

oportunidade e da ausência de controlos, tanto formais como informais eficazes. A 

variável fundamental não é o número de pessoas dispostas a delinquirem mas a 

convergência no espaço e tempo de um objeto adequado e a ausência de vigilância, o 

que consequentemente dará origem ao crime.  

 

A sociedade é hoje um magnífico “escaparate” para as pessoas dispostas a delinquir 

pois concebe um conjunto de oportunidades que aumenta as tendências para que se 

produzam atividades predatórias, agressivas ou criminosas nas comunidades (Garrido et 

al. 1999). A figura anterior explica o aumento da delinquência através das alterações das 

atividades rotineiras e do aumento de oportunidades mediante a convergência no espaço 

e no tempo de três elementos interdependentes: (i) delinquentes motivados; (ii) vítimas 

descuidadas; e (iii) a ausência de protetores atentos.  

 

Na opinião destes autores, as taxas da criminalidade não estão relacionadas diretamente 

com as condições económicas ou com o nível de desemprego de uma sociedade mas 

com as mudanças sociais estruturais ou mudanças das atividades rotineiras (Moliné e 

Pijoan 2001). A melhoria da situação económica de uma sociedade pode efetivamente 

diminuir as taxas de criminalidade no entanto essa relação não é direta pois é bem 
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possível que a melhoria das condições de vida alterem os objetivos dos delinquentes e 

com isto possa, inclusive, aumentar a delinquência (Garrido et al. 1999). 

 

Finalmente, em relação à política prisional destacamos a incapacitação causada pela 

pena de prisão como forma de impedir estes crimes. Nos Estados Unidos da América 

depois da crise da ressocialização do recluso, como fim que justificava a pena de prisão, 

e ceticismo que rodeava os efeitos da prevenção geral ressurgiu o fim incapacitante da 

pena de prisão como forma de evitar alguns delitos e diminuir as taxas de criminalidade 

(Moliné e Pijoan 2001).  

 

4.4 Teoria do Vidros Partidos (Broken Windows Theory)  

A Teoria dos Vidros Partidos foi desenvolvida, em 1982, pelos norte-americanos James 

Q. Wilson e George L. Kelling, no artigo “The police and neighborhood safety - Broken 

Windows”, defendendo uma relação direta entre a desordem social e o aparecimento da 

delinquência ou vandalismo. É uma teoria que revela uma forte abordagem policial 

analisando as diferentes técnicas e formas de proximidade da polícia à comunidade. 

Neste sentido, os polícias tendem a concordar que se uma janela de um prédio seja 

partida e não seja reparada de imediato as restantes janelas em breve sejam, também, 

elas partidas (Wilson e Kelling 1982). 

 

Se uma janela partida permanecer sem ser reparada num qualquer bairro de uma grande 

cidade, isso constitui uma mensagem aos potenciais delinquentes de que nem a polícia 

nem os residentes se preocupam em manter a comunidade em boas condições de 

segurança, ou seja, as pessoas são levadas a concluir pela ausência de autoridade e 

ordem naquele espaço, iniciando-se um processo gradual de decadência com mais sinais 

de desordem: grafites, lixo ou vandalismo levando a que os residentes respeitáveis 

comecem a abandonar o bairro sendo substituídos por desordeiros, traficantes de droga, 

sem abrigo entre outros menos respeitáveis. Situação que cria as condições ideais para a 

insegurança e criminalidade (Giddens 2001). 

 

Wilson e Kelling (1982) procuram demonstrar a importância das condições ambientais e 

das intervenções rápidas de reposição da “normalidade”, no sentido de evitar as 

subsequentes ondas de vandalismo e crime. A degradação urbana, os espaços 
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abandonados, sujos, grafitados, mal iluminados, com imóveis ou veículos abandonados, 

quando não objeto de intervenção no sentido de repor a normalidade, potenciam o 

aparecimento de mais degradação e de comportamentos delinquentes. 

 

Em relação à política prisional esta teoria, como abordagem situacional, deverá ser tida 

em conta na boa manutenção das condições ambientais das prisões, quer físicas, quer, 

humanas, que nunca se puderam deixar degradar. Não se pode permitir, por exemplo, 

vidros partidos ou pósteres de mulheres nuas nas celas mas, também, não se pode 

tolerar qualquer tipo de indisciplina ou desordem por parte dos reclusos sob pena 

daqueles concluírem pela ausência de ordem e autoridade naqueles espaços de reclusão.   

 

4.5 Modelo Económico do Crime  

O Modelo Económico do Crime teve o seu início com o trabalho seminal de Gary 

Becker60, publicado em 1968 com o título: “Crime and Punishment: An Economic 

Approach”, que analisa economicamente a atividade criminal com base na escolha 

individual racional. Este modelo esteve na origem da Teoria da Escolha Racional e 

enquadra-se no vasto campo da economia do direito, que com o tempo “amadureceu”, 

tornando-se num campo de estudo autónomo, abraçado por um vasto conjunto de 

economistas e académicos como, por exemplo, George Stigler61, Isaac Ehrlich62 ou, 

mais recentemente, Steven Levitt63, entre outros. 

 

De acordo com este modelo “a person commits an offense if the expected utility to him 

exceeds the utility he could get by using his time and other resources at other activities. 

Some people become “criminals”, therefore not because their basic motivation differs 

from the other persons, but because their benefits and costs differ” (Becker 1968: 176). 
                                                            
60 Gary Stanley Becker é um economista norte-americano, distinto professor de economia e sociologia na 
Universidade de Chicago, foi galardoado com o Prémio Nobel da Economia, em 1992. 
61 George Joseph Stigler (1911-1991) foi um economista americano que ganhou o Prémio Nobel da 
Economia, em 1986, uma figura importante da Escola da Economia de Chicago junto com o seu grande 
amigo Milton Friedmam.  Stigler publicou em 1970 um artigo de referência para o modelo económico do 
crime intitulado: “The Optimum Enforcement of Laws”. 
62 Isaac Ehrlich é um distinto professor de economia (PhD) da Universidade Estadual de Nova York. 
Ehrlich publicou, entre outros, um artigo marcante para o modelo económico do crime, no ano de 1973, 
intitulado: “Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation.” 
63 Steven David Levitt é um economista americano e distinto professor de economia na Universidade de 
Chicago, conhecido pelos seus trabalhos no campo da economia do crime, dos quais destacamos: “Why 
Do Increased Arrest Rates Appear to Reduce Crime: Deterrence, Incapacitation or Measurement Error?, 
publicado em 1998, ou “ Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factores that Explain the 
Decline and Six that Do Not”, publicado em 2004.  



A Política Prisional e a Criminalidade Portuguesa Contemporânea 

 
 

45 
 

Este modelo desenvolvido por Becker tem sido melhorado desde então, no entanto, 

manteve-se, essencialmente, como um modelo de escolha individual.    

 

O Modelo Económico do Crime é frequentemente descrito como o estudo da afetação 

de recursos escassos, tendo em conta que o crime é apenas um dos muitos problemas 

sociais para os quais nós destinamos os nossos recursos limitados. Os assuntos 

económicos chave, relativamente aos custos, de reduzir o crime centram-se à volta da 

quantidade de recursos que devem ser aplicados na luta contra o crime e como é que 

esses recursos devem ser divididos entre os diferentes ramos do sistema de justiça 

criminal como a polícia, os tribunais e as prisões. Reduzir a taxa de criminalidade, por 

exemplo em 20%, requereria uma quantidade tremenda de recursos, que teriam de ser 

desviados de outros programas sociais como a educação ou a saúde. A quantidade ótima 

de crime do ponto de vista social é, por isso, muito provavelmente positiva, ou seja, os 

economistas não vêem o crime como algo que possa ser erradicado (Winter 2008).  

 

Este modelo teórico, eminentemente, económico não explica os crimes cometidos sob o 

efeito da impulsividade e do descontrolo emocional, os chamados crimes “expressivos” 

ou emocionais que ocorrem no “calor do momento” e são um fim em si mesmo. Apenas 

explica determinados crimes específicos, os chamados crimes “instrumentais” ou 

materiais, que são aqueles que são premeditados e que visam o ganho material e por 

isso são um meio para um fim. Porém, esta divisão é dúbia uma vez que não é muito 

claro quais os tipos de crime que podem enquadrados como “instrumentais” ou 

económicos64, ou “expressivos” ou não económicos65 (McCarthy 2002). 

 

Relativamente à política prisional este modelo compara, por exemplo, a pena de prisão 

com o sistema de multas, duas das mais comuns formas de sancionar um delito, 

sustentado no facto de que financiar um sistema de multas requer muito menos recursos 

do que os necessários para manter um sistema prisional. Construir e manter uma prisão 

é muito mais caro do que gerir um sistema de multas e para um economista quanto 

menos recursos foram usados para alcançar um determinado objetivo melhor.  

 

                                                            
64 Exemplos de crimes económicos são: o furto, o roubo ou a extorsão (Shikida e Borilli 2007).  
65 Exemplos de crimes não económicos são: o homicídio, o estupro ou a tortura (Shikida e Borilli 2007). 
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Porém, as multas têm pouca probabilidade de diminuir a taxa de criminalidade ao 

contrário da pena de prisão que pode reduzir a taxa de criminalidade por duas vias: a 

dissuasão e a incapacitação. Segundo Levitt (1998), a “pedra angular” do modelo 

económico do crime é o conceito de dissuasão que ele define como “rational agents 

faced with higher probability of detention or more severe sanctions will commit fewer 

criminal acts” (p. 353), já o conceito de incapacitação postula que “if criminals commit 

multiple offenses and punishment takes the form of imprisonment, increasing the 

expected sanction will also reduce crime by getting criminals off the streets. While a 

criminal is imprisoned, he is unable to engage in criminal actions that otherwise would 

have been taken.” (p.353). Para este autor o efeito dissuasor é mais eficaz 

empiricamente que o efeito incapacitante, particularmente em relação aos crimes contra 

a propriedade.  

 

A qualidade de vida nas prisões é um fator importante a ter em conta, porque pode 

exercer um efeito muito superior sobre o comportamento criminoso, do que possa 

parecer à primeira vista, uma vez que baixando a qualidade de vida nas prisões, maior 

será a punição para uma dada quantidade fixa de pena de prisão. Assim, uma importante 

ferramenta política para dissuadir a criminalidade pode ser “the elimination of prison 

amenities such as cable television and athletic facilities, will prove a deterrent to 

crime.” (Katz, Levitt & Shustorovich 2003: 340), bem como a obrigação do uso de 

fardamento identificativo da condição de recluso, entre outras. Porém, estes autores 

alertam para a monitorização das condições de vida nas prisões feita pelas organizações 

dos direitos humanos e que podem levantar questões importantes sobre os adequados 

objetivos sociais das prisões.  

  

Em relação à punição esta é dividida em duas componentes básicas: a severidade da 

punição e a certeza da punição. A severidade refere-se à forma da sanção final que um 

criminoso enfrenta, como vimos antes, a sentença de prisão ou uma multa são duas das 

mais comuns formas de punição. Quanto mais longa for a pena de prisão ou maior for a 

multa mais severa será a punição. A certeza toma em consideração a probabilidade de 

detenção e condenação. Para manipular estas variáveis as autoridades podem, por 

exemplo, contratar mais polícias, usar técnicas de investigação sofisticadas, devotar 

mais recursos para a acusação ou para o sistema prisional. Grogger (1991) conclui que 



A Política Prisional e a Criminalidade Portuguesa Contemporânea 

 
 

47 
 

um aumento na certeza da punição, através de uma grande probabilidade da 

condenação, fornece um efeito dissuasor mais efetivo que um aumento da severidade da 

punição através de um aumento da sentença de prisão.  

 

De realçar, ainda, que este modelo, aceite e difundido nas universidades americanas, é 

quase ignorado nas escolas de direito europeu. Segundo Garoupa e Ulen (2008), a 

análise económica das leis corresponde a uma “inovação jurídica” que aborda a 

realidade jurídica, com especial ênfase sobre as consequências reais das leis nesses 

países. Acreditando que caso este modelo fosse adotado pelas academias jurídicas dos 

países europeus verificar-se-iam alterações com um impacto positivo significativo, tanto 

nas universidades, como nas leis e consequentemente nas políticas criminais e prisionais 

desses países.  

 

4.6 Modelo da Prevenção Situacional 

Ao analisar todas as anteriores teorias e modelos surgem-nos um conjunto muito 

heterogéneo de reflexões que contemplam o crime como opção racional, na sua grande 

maioria utilitário, instrumental e altamente seletivo. Em que o criminoso busca o espaço 

adequando, o momento de agir, avaliando as oportunidades, caso a caso, que as vítimas 

lhe proporcionam, entre outras condições. Defendendo, em consequência disso, uma 

intervenção destinada especificamente a neutralizar situações de risco ou oportunidades 

que se oferecem como atrativos para o infrator (Molina 2001). 

 

As propostas de política criminal, naturalmente, também, de política prisional, sugeridas 

por estas escolas são provavelmente a suas contribuições, mais conhecidas, para a 

prevenção do delito. As estratégias desenvolvidas com base neste conjunto de ideias 

(Teorias e Modelo) são as chamadas estratégias de prevenção do delito, que se 

denominaram de prevenção situacional, uma vez que partem da premissa que não se 

alterando o número de pessoas motivadas para realização de um crime, podemos 

diminuir o número de oportunidades para evitar a realização do crime, influindo sobre o 

espaço físico em redor do delinquente, onde ele desenvolve as suas ações criminosas 

(Moliné e Pijoan 2001). 
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Clarke (1995) defende que esta teoria compreende um conjunto de medidas que 

reduzem a oportunidade que “(1) are directed at highly specific forms of crime, (2) 

involve the management, design or manipulation of the immediate environment in as 

systematic and permanent way as possible, (3) make crime more difficult and risky, or 

less rewarding and excusable as judged by a wide range of offenders” (p. 4). O Estado e 

as Forças de Segurança, em particular, podem e devem fazer uso destas teorias nas suas 

políticas criminais mas passam a não ser os únicos intervenientes diretos na segurança e 

nos processos de prevenção da criminalidade. O Cidadão e o sector privado são 

chamados, assim, a ter uma maior intervenção na sua segurança e das comunidades 

onde habitam. Devendo, como tal, adotar as técnicas e procedimentos que promovam a 

dissuasão da criminalidade e que denominamos técnicas de prevenção situacional. 

 

A Prevenção Situacional (Quadro 1) persegue uma redução eficaz das oportunidades 

delinquentes através duma incidência e modificação do ambiente ou cenário do crime 
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que incrementa os riscos ou dificuldades (custos) e diminui correlativamente as 

expectativas e esperanças associados à realização do crime (benefícios). As diversas 

técnicas de prevenção situacional, expostas no quadro anterior, dirigem-se, assim, de 

modo muito seletivo e específico a determinadas formas de criminalidade, que estão em 

constante mudança, o que implica um desenho, uma gestão permanente e sistemática do 

ambiente, e o acompanhamento e avaliação das mesmas atendendo aos objetivos de 

redução dos benefícios e aumento dos custos do criminoso (Molina 2001). 

 

A prevenção situacional, com base na ideia de oportunidade do crime, continua a 

suportar a generalidade das políticas de segurança e prevenção criminal, sendo cada vez 

mais objeto de atenção e desenvolvimento um pouco por todo o mundo. A título de 

exemplo o “International Centre for the Prevention of Crime”, da Organização das 

Nações Unidas, defende a aplicação dos princípios e objetivos da prevenção situacional 

para que: 

 “This type of prevention is based on a strategic analysis of a given area or 

district to identify and catalogue opportunities to commit offences and 

individuals and situations at risk, with a view to changing the conditions that 

generate crime through improved protection of target people and property. The 

goal is to develop community-based mechanisms for reducing crime and 

incivility. Sustainable prevention through the use of situational measures 

requires enlisting the responsibility and ability of residents to ensure public 

safety in their community” (Chalon et el. 2001: ii), de forma que se aplique à 

segurança urbana e às boas práticas da “good governance”66. 

 

O modelo de prevenção situacional centrado no princípio da oportunidade relaciona-se 

com a política prisional através da desmotivação do infrator influindo e alterando o 

                                                            
66 O “good governance” corresponde ao abandono da conceção central de governo enquanto função 
assegurada exclusivamente pelo Estado central, em favor de uma atividade de coordenação da vida social, 
garantida por múltiplas entidades, de forma descentralizada e autónoma, está associado ao crescente uso 
do conceito de “governação” e que não é sinónimo de governo, mas antes de “processo de governar” ou 
“um novo método através do qual a sociedade é governada” (Rhodes, 1996). Segundo as Nações Unidas a 
“good governance” caracteriza-se por ser (i) participativa, orientada para o consenso, (ii) responsável, (iii) 
transparente, (iv) ágil, (v) eficaz e eficiente, (vi) equitativa e (vii) inclusivo e (viii) segue a regra de 
direito. Ela assegura que a corrupção seja minimizada, as opiniões das minorias sejam tomadas em conta 
e que as vozes dos mais vulneráveis da sociedade sejam ouvidos num processo decisório sensível às 
necessidades presentes e futuras da sociedade.  
Cfr. http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp (consultado em 04-
06-2011). 
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ambiente prisional. Nesse sentido como refere Shearing e Phillip (1997), num caso de 

sucesso, que poderia ser desenvolvido no sistema prisional a par do que acontece na 

“Disney World”, que lida com grandes quantidades de pessoas, antecipando e 

prevenindo os problemas, minimizando as oportunidades de desordem através de um 

sistema de vigilância omnipresente gerido por colaboradores atentos que detectam e 

corrigem o mais pequeno desvio. Impondo um conjunto de regras que obrigam os 

visitantes a cumpri-las sob pena de ficarem privados dos recursos que eles mais 

valorizam (i.e. privar os visitantes dos prazeres da Disney World colocando-os fora do 

recinto ou privar um recluso que gosta de desporto de o praticar).  

 

Um modelo, que poderia ser aplicado em qualquer prisão, subjugado por um fluxo 

sempre presente e dirigido aos sentidos, através de ordens claras e firmes dirigidas a 

cada recluso. Dentro das Produções Disney o controlo é associado à prevenção, 

subtileza e cooperação. Centra-se em categorias, não requer nenhum conhecimento do 

indivíduo, empregando uma vigilância constante e generalizada seguida de uma ação 

pronta e eficaz. Assim, o desenvolvimento da disciplina e controlo, características 

necessárias do sistema prisional, deve obedecer a uma gestão adequada do sistema 

prisional dando um contributo de extrema importância para a prevenção e dissuasão da 

criminalidade, através das alterações provocadas no ambiente em que se desenvolve a 

atividade delinquente ao nível da redução das recompensas e ganhos do crime 

 

4.7 Implicações para a Política Prisional em Portugal  

A Constituição da República de 1976 determina que ninguém poderá ser privado da sua 

liberdade “a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de 

crime de acto punido por lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de 

segurança”67.  

 

Após a Revolução dos Cravos (25 de Abril de 1974) dá-se início a um movimento 

legislativo com forte incidência prática e dogmática da estrutura do sistema penal e 

política prisional portuguesa, que correspondeu à reforma da organização prisional de 

                                                            
67 N.º 2 do Art. 27.º da Constituição da  República Portuguesa de 1976 (Mantido com última revisão 
Constitucional).    
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197968 que procurou articular a reforma legislativa com a lei vigente dando espaço para 

a eventual aprovação dum futuro código penal. Um diploma que teve em conta as regras 

mínimas para o tratamento dos reclusos propostas pela ONU (1955) e pelo Comité de 

Ministros do Conselho da Europa (1973), tendo em conta as várias resoluções adotadas 

em matéria de tratamento de reclusos. Tendo em consideração, ainda, as reformas 

levadas a cabo em matéria de execução de medidas privativas da liberdade em países 

como a França em 1975, a Espanha em 1977 e 1978, a Itália em 1975 e na Alemanha 

em 1977 (Preâmbulo da Execução da Penas e Medidas Privativas da Liberdade)69.  

 

Estas medidas tomadas em matéria prisional introduziram fortemente a ideia de 

corrigibilidade de todos os condenados, sem afetar a ideia de prevenção imposta pela 

defesa social através de um conjunto de pressupostos como: a ideia de flexibilização da 

execução das penas; o regime de licenças de saída; os planos de tratamento; a 

preocupação com as garantias da defesa dos reclusos; a atenção devida ao trabalho, à 

formação e aperfeiçoamento profissional; a ocupação dos tempos lazer, da assistência 

religiosa e espiritual e médica ou sanitária, concebidas num quadro de regras próprias 

que vinculavam os reclusos na medida do possível.  

 

Este novo sistema aposta na separação dos reclusos, dentro das possibilidades de cada 

estabelecimento e das suas infraestruturas, em função do grau de segurança atribuída a 

cada um dos reclusos70. Mantendo-se um sistema semi-jurisdicional, já previsto na lei, 

de proteção dos reclusos através da possibilidade de queixa e exposição que pode ir no 

máximo, em fase de recurso, até ao Tribunal Internacional dos Direitos do Homem. 

 

A Lei de Execução de Medidas Privativas da Liberdade71 incorpora porém vários pontos 

importantes no que respeita à dissuasão e prevenção da criminalidade, dos quais 

destacamos: (i) a separação entre reclusos primários e reincidentes; (ii) obrigatoriedade 

do uso de uniforme; (iii) a obrigação de trabalhar ou ter uma atividade adequada à sua 

situação; (iv) a remuneração ter em conta os custos do internamento; (v) a obrigação de 

                                                            
68 Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de Agosto com as alterações consignadas pelo Decreto-lei n.º 49/80, de 22 
de Março (Lei Execução das Medidas Privativas da Liberdade).  
69 Idem.  
70 Os graus de segurança dividiam-se em máxima, média e mínima.  
71 Cfr. Decreto-lei n.º 265/79, de 1 de Agosto. 
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cumprir as ordens e horários que regulavam a vida penitenciária; e (vi) a imediata 

execução das medidas disciplinares aplicadas aos reclusos. 

 

Os diretores de cada estabelecimento prisional elaborariam, ainda, um regulamento 

interno com a aprovação da Direção Geral dos Serviços Prisionais e a homologação do 

Ministério da Justiça, regularizando várias situações, sem prejuízo das disposições 

legais gerais, referentes a circunstâncias como horários, períodos de atividades 

especiais, requisitos para o uso de aparelhos de rádio e televisão, entre outros pontos de 

pequena importância mas de grande conveniência para o regular funcionamento dos 

estabelecimentos prisionais. 

 

O Código Penal de 198272 veio finalmente substituir o Código Penal de 1886, mantendo 

a pena de prisão como pena principal, com o objetivo geral da prevenção, mas com a 

perceção que deveria ser reduzida ao mínimo necessário e com a finalidade de 

harmonizar o mais possível a sua organização com a recuperação dos condenados73. 

Acrescentado para o efeito novas espécies de pena, com o objetivo de afastar os 

condenados dos “efeitos perniciosos da pena de prisão”, como foi a substituição da pena 

de prisão pela pena de multa74, a substituição da pena de prisão por dias livres75 e o 

regime de semidetenção76, na tentativa de impedir que a privação da liberdade 

interrompa por completo as relações sociais e profissionais do condenado (Preâmbulo 

do C.P. de 1982).   

 

Depositando-se nas medidas não detentivas as melhores esperanças na recuperação dos 

reclusos como seja na suspensão da execução da pena77, no regime de prova78, na 

possibilidade de imposição de certas obrigações ao réu79 ou a admoestação80 e na 

prestação de trabalho a favor da comunidade81. Outra novidade consiste na já referida 

substituição da pena de prisão pela pena de multa, por se entender que a simples censura 

                                                            
72 DL 400/82, de 23 de Setembro. 
73 De acordo com as ideias da escola humanista de Cesare Lombroso ou da escola positiva italiana. 
74 Art. 43.º do Código Penal de 1982. 
75 Art. 44.º do Código Penal de 1982. 
76 Art. 45.º do Código Penal de 1982.  
77 Art. 48.º e seguintes do Código Penal de 1982. 
78 Art. 53.º e seguintes do Código Penal de 1982. 
79 Art. 49.º do Código Penal de 1982. 
80 Art. 59.º do Código Penal de 1982. 
81 Art 60.º do Código Penal de 1982. 
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do facto e a ameaça da pena bastarão para afastar o delinquente da criminalidade e 

satisfazer as necessidades de reprovação e prevenção do crime. Este código que traça, 

assim, um sistema punitivo que radica no pensamento fundamental de que todas as 

penas devem sempre ser executadas com um sentido pedagógico e ressocializador mas 

com o senão de que a materialização desses propósitos estão comprometidos pela 

própria existência da pena prisão.  

 

Porém, “no momento atual, não pode o Código deixar de utilizar a prisão” (Preâmbulo 

da Código Penal de 1982). O que, segundo Foucault (1997), significa que apesar de 

todas as contraindicações (i.e. perigosidade, inutilidade, etc.) a pena de prisão continua 

a ser a medida principal do conjunto das punições, pois não se vislumbra o que colocar 

em seu lugar. Considerando como intolerável uma solução da qual não podemos abrir 

mão, mas também um castigo mais igualitário, melhor do que a multa, mais clara em 

termos jurídicos e a que permite uma reparação, ainda que contrária à teoria do direito 

penal, uma vez que ressarce não só a vítima mas, também, toda a sociedade do mal 

causado e por isso se diz que o criminoso está preso a “pagar a sua dívida” (p. 219).   

 

A prisão funciona, assim, como uma espécie de “calmante social”, pela capacidade que 

tem de fazer sentir à sociedade que foi feita Justiça e por essa via atingida a chamada 

“paz social”. Embora, como vimos, esta ideia afasta-nos da teoria do fim das penas 

como forma de recuperação e ressocialização do recluso (critério da prevenção 

especial), defendida pelo professor Figueiredo Dias, aproximando-se mais da 

“retribuição” defendida por Roxin82 no sentido que a pena que se vai utilizar é a medida 

da culpa na individualização da pena por se apresentar como um facto consumado sem 

se ter uma ideia concreta de qual é a medida da culpa, o que, segundo este autor, está 

ligada ao afastar os “maus-olhados” submetendo o condenado a uma pena muito pesada 

quando a culpa não o justifica (Beleza 1985). 

 

                                                            
82 Claus Roxin é um dos mais influentes perentórios do jurista do direito penal alemão, tendo conquistado 
reputação nacional e internacional neste ramo ao lhe ter cedido 19 doutoramentos honorários concedidos 
por 19 universidades um pouco por todo o mundo, destacando-se países que vão desde Portugal 
(Universidade de Coimbra e Universidade Lusíada de Lisboa), à Coreia do Sul (Universidade Hanyang de 
Seul) passado por vários outros países como o Chile (Universidade Andrés Bello de Santiago) ou Peru 
(Universidade de São Marcos em Lima), sem esquecer a nossa vizinha Espanha (Universidade 
Complutense de Madrid, Universidade Central de Barcelona e Universidade de Huelva). Cfr. http://claus-
roxin.de/ (Consultado em 06-06-2011).  
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A reincidência continua a ser considerada uma situação agravante nos termos desta lei83. 

É considerado reincidente aquele que, por si só ou em coautoria, cometer um crime 

doloso a que corresponda pena de prisão, depois de ter sido condenado por sentença 

transitada em julgado em pena de prisão total ou parcialmente cumprida, por outro 

crime doloso, se entre a sua prática e a do crime seguinte tiverem decorrido mais de 5 

anos, caso em apenas conta a pena de prisão e não outra qualquer medida de segurança 

privativa de liberdade84.  

 

O Código Penal de 1982 introduz um novo artigo, o artigo 40.º (Finalidades das penas e 

medidas de segurança), que determina que as penas e medidas visam a proteção de bens 

jurídicos e a reintegração do agente na sociedade, casos em que a pena pode ultrapassar 

a pouco consensual medida da culpa. Segundo Figueiredo Dias, alcançam tais objetivos 

com uma noção segura dos fins da pena focalizada na prevenção geral positiva ou de 

integração face ao reforço da consciência jurídica comunitária do delinquente, e do seu 

sentimento de segurança face à violação das normas ocorridas, em detrimento da 

prevenção geral negativa, de intimidação do delinquente ou de outros potenciais 

criminosos (Pereira e Lafayette 2008)85.  

 

Em suma, o Código Penal de 1982 e sua legislação complementar introduziram, então, 

consideráveis mudanças no sistema penal e prisional português, entre as quais se 

incluem as soluções normativas destinadas a limitar o papel e o recurso à pena de 

prisão, a acolher amplamente o princípio da sociabilidade do delinquente e a reforçar as 

sanções a ser executadas na comunidade. Foi nesta altura que se introduziu o regime de 

prova e da prestação do trabalho a favor da comunidade, ou seja, dá-se um “volte face” 

na política prisional com a aproximação do delinquente condenado à comunidade ao 

contrário do que acontecia no princípio do século em que, por exemplo, o 

Estabelecimento Prisional de Lisboa foi construído nos arrabaldes de Lisboa, para os 

reclusos estarem o mais longe possível das populações. 

                                                            
83  Art. 77.º (Efeitos) do Código Penal de 1982 alterado para o Art. 76.º da 7.ª revisão e última revisão 
constitucional ocorrida por força do Decreto-lei n.º 48/95, de 15 de Março, com a alteração do limite 
máximo não poder exceder o limite da pena mais grave aplicado em condenações anteriores, o que 
beneficia o condenado por reincidência em relação à primeira versão do Código de 1982.  
84 Art. 76.º (Pressupostos) do Código Penal de 1982 alterado para o Art. 75.º da 7.ª revisão constitucional 
ocorrida por força do Decreto-lei n.º 48/95, de 15 de Março. 
85 Pereira, Victor de Sá & Lafayette, Alexandre. 2008. Código Penal Anotado e Comentado: Legislação 
Conexa e Complementar. Lisboa: QUID JURIS - Sociedade Editora (p. 154 e seguintes). 
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A partir de 1982 destaca-se a reforma do Código de Processo Penal de 1987 com a 

introdução do relatório social pré sentença, da perícia sobre a personalidade do agente, 

da suspensão provisória do processo e alteração do regime de execução das sanções 

criminais e a revisão do Código Penal de 1995, sublinhando-se a substituição do regime 

de prova de cariz anglo-saxónico pela suspensão de execução da pena com regime de 

prova, o alargamento do campo de aplicação da prestação de trabalho a favor da 

comunidade e a redefinição do seu regime jurídico, bem como a alteração do quadro 

legal da liberdade condicional. 

 

Uma importante inovação que tinha sido prevista no Código Processo Penal de 198786 

mas que carecia de regulamentação, o que veio a ser concretizado com a Lei n.º 122/99, 

de 20 de Agosto, foi a Vigilância Eletrónica (VE). Ainda que de aplicação limitada, a 

VE corresponde ao conjunto dos meios de controlo e fiscalização à distância das 

condições87 de permanência na habitação, da violência doméstica (para evitar os 

contactos com as vítimas) e na adaptação à liberdade condicional. Um novo instrumento 

que passou a estar ao serviço da Justiça e que visou contribuir: (i) para reduzir a pressão 

do excesso da população prisional e os seus custos; (ii) para controlar de modo rigoroso 

e permanente o cumprimento de decisões judiciais; (iii) para reduzir a reincidência 

criminal através da supervisão intensiva inerente à VE e da retirada do arguido ou 

condenado de meios criminógenos; e (iv) para proporcionar novos instrumentos ao 

serviço da ressocialização dos delinquentes. 

 

O movimento de reforma iniciado com Lei de Execução das Penas e Medidas Privativas 

da Liberdade, passando pela Lei Orgânica dos Tribunais de Execução88 de Penas, bem 

como, com o novo Código Penal de 1982 e Código Processual de 1987 tornou 

necessário renovar a letra da lei prisional de modo a que a mesma contemplasse toda 

uma evolução das práticas penitenciárias. O que ficou a dever-se à mudança do perfil da 

massa reclusa, à evolução criminal enquadrada no contexto social e às novas tendências 

nos processos de intervenção prisional e que “obrigou” à criação do novo Código de 

                                                            
86 Decreto-lei 78/87, de 17 de Fevereiro.  
87 Medida de coação de permanência na habitação e na execução de pena de prisão em regime de 
obrigação de permanência na habitação.  
88 DL nº783/76 de 29 de Outubro (Revogado). 
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Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade89, onde se reuniram um 

conjunto de normas que no passado se encontravam dispersas. 

 

A recente Lei preconiza cinco grandes objetivos: a clarificação das incumbências do 

sistema penitenciário português, explicitação dos direitos garantidos ao recluso, bem 

como dos deveres a que estão sujeitos, e evidenciação da necessidade de proteção da 

vítima, assumindo esta agora um papel com peso, a clarificação dos regimes de 

detenção e toda uma preocupação acrescida com a atuação do recluso uma vez liberto e 

devolvido à sociedade, isto é, concretamente com a prevenção da reincidência 

(Preâmbulo do Código de Execução da Penas e Medidas Privativas da Liberdade). 

 

Prevê-se, ainda, a criação de um Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais 

(RGEP), o qual não só substituirá os regulamentos internos de cada E.P. como 

regulamentará o Código, de acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 1.º, do Código da 

Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, Lei 115/2009, de 12 de 

Outubro, diploma90 que entrou em vigor no dia 11 de Junho, dois meses (60 dias) após a 

sua publicação.  

 

No que respeita ao Código, este é norteado pelo princípio orientador que é perentório 

quanto às condições de cumprimento da pena que devem respeitar a dignidade humana 

do recluso e ser harmónicas com os princípios constitucionais, com o normativo 

internacional e com a Lei geral. Princípios como o do respeito pelos direitos e interesses 

do recluso, juridicamente protegidos, o da proibição de qualquer tipo de discriminação, 

o do estreitamento com a vida em meio livrem, o da promoção de uma postura 

responsável que o recluso deve adotar depois de sentir que é parte ativa do tratamento e 

por fim o do entrosamento da execução da pena com a sociedade.  

 

Com este Código o sistema prisional sai visivelmente renovado, encontrando-se 

devidamente enumerados todos os direitos dos reclusos, dos quais ressaltam o direito à 

informação, o direito a conhecer o seu processo individual, o direito dos filhos da 

                                                            
89 Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro.  
90 Decreto-Lei n.º 51/2011, de 11 de Abril.  
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população reclusa feminina poderem permanecer junto da progenitora até aos cinco 

anos, o direito ao voto e o direito a que a sua vida privada e familiar seja resguardada.  

 

Torna-se, por outro lado, relevante o entendimento de que a definição de deveres é toda 

ela direcionada para uma atuação regrada, decorrente da ordem, disciplina e segurança 

que orienta uma instituição deste carácter, porque se considera que esta disciplina será 

“terapêutica” para um bom retorno à vida em sociedade. Nesse sentido, é necessário 

conciliar uma coexistência e cooperação entre todos os agentes do sistema prisional, 

nem sempre fácil, para o necessário sucesso deste projeto legislativo tão importante para 

a eficácia e eficiência da atual política prisional. 

 

Apesar de este diploma estabelecer a individualização da pena91, a mesma apenas se 

refere à individualização do tratamento individual em relação ao conjunto das atividades 

e programas de reinserção social, o que não inclui a separação dos reclusos primários 

dos reincidentes, como acontecia com o anterior diploma92, o que “contamina” e põe em 

causa os objetivos do tratamento em relação à reinserção, como vimos na Teoria do 

Controlo Social, por via da adulteração em contexto grupal dos valores e laços que 

unem os reclusos primários à sociedade, muito diferentes dos que unem o reclusos 

reincidentes à sociedade. 

 

Em relação ao ambiente prisional este diploma veio reforçar as garantias dos reclusos 

em matéria disciplinar ao incluir vários direitos e prerrogativas, como o direito à 

impugnação que obriga a uma resposta obrigatória do Tribunal de Execução de Penas 

(TEP) num prazo limitado, o que devido às restrições em recursos humanos e materiais 

raramente é cumprido. Facto que levanta inúmeros problemas ao normal funcionamento 

do sistema prisional uma vez que as impugnações têm efeito suspensivo93, como seja o 

sentimento generalizado de impunidade na população prisional e a consequente 

desmotivação dos agentes responsáveis pela execução das penas, que vêem avolumar os 

casos de indisciplina e até de ofensas à sua integridade física sem nada poderem fazer.  

 

                                                            
91 Art. 5.º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade.  
92  Art. 12.º do Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de Agosto alterado pelo Decreto-lei n.º 49/80, de 22 de 
Março.   
93 Art. 114.º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 



A Política Prisional e a Criminalidade Portuguesa Contemporânea 

 
 

58 
 

Ampliada que foi a intervenção do Tribunal de Execução das Penas, este controla todos 

os atos da administração prisional, cabendo-lhe anular ou não anular certas decisões, 

face ao princípio da jurisdicionalização da execução, cabendo-lhe igualmente a 

homologação do plano individual de readaptação (PIR), bem como eventuais alterações 

ao mesmo, plano que já se encontrava previsto em legislação anterior, no entanto 

poucas vezes cumprido por uma série de contingências inerentes ao sistema prisional, 

que continuam por ultrapassar. 

 

Definitivamente, com este código, toda a execução de pena ou medida privativa de 

liberdade se orienta para uma inserção social ou ressocialização, sendo disponibilizados 

ao recluso instrumentos cívicos tais como a sua inclusão no Sistema Nacional de Saúde 

bem como o acesso às políticas nacionais de educação, formação e apoio social. O 

trabalho desenvolvido durante o período de cumprimento da pena desempenha um papel 

vital já que se considera que o mesmo preparará o recluso para a vida em meio livre, 

dada a sua vertente formativa, proporcionando ao recluso a aquisição de competências e 

laços sociais que lhe serão úteis uma vez em liberdade.  

 

De salientar, que a situação do recluso não afeta os seus benefícios de segurança social 

previstos na lei94, de forma a atenuar as necessidades prementes da família do recluso 

que deste depende economicamente, nomeadamente através da concessão do 

Rendimento Social de Inserção (RSI), o que no mínimo introduz alguma injustiça para 

com as vítimas que continuam a sofrer com os atos delinquentes dos seus agressores e 

continuam a pagar, através dos seus impostos, a execução da pena do condenado bem 

como de todo o seu agregado familiar. O que, no mínimo, inquina o efeito dissuasor e 

preventivo da reclusão. 

 

Por outro lado, a participação no trabalho, a Educação e a Formação Profissional são 

neste diploma considerados um direito e não um dever ao contrário do que acontecia no 

anterior diploma95. O que cria um “esvaziamento” das finalidades da execução das 

penas de prisão que visam a reinserção do agente na sociedade96 através das 

                                                            
94 Art. 53.º e 54.º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 
95 Art. 64 do Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de Agosto com as alterações consignadas pelo Decreto-lei n.º 
49/80, de 22 de Março.  
96 Cfr. Art. 2.º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 
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supracitadas atividades e por esta via da dissuasão e prevenção da criminalidade. 

Criando, ainda, a situação peculiar de o recluso apresentar, em regra, dois tipos de 

comportamento, um muito antes do período da apreciação da liberdade condicional97 ou 

da possibilidade de uma saída precária98 e outro comportamento completamente 

diferente com o aproximar e durante o período em que pode beneficiar dessas situações.   

 

A remuneração passou a ser repartida em 4 partes iguais99, nenhuma delas para pagar 

despesas com a sua estada no Estabelecimento Prisional, como acontecia com todos os 

anteriores diplomas e regulamentos que orientaram a nossa política prisional desde a sua 

fundação. O ensino e formação profissional passaram a ser subsidiados com bolsas de 

estudo mediante os resultados obtidos, o que se pode compreender como forma de 

motivação para os reclusos com penas maiores, no entanto deixa-nos algumas dúvidas 

quanto às verdadeiras intenções do recluso em relação à sua reintegração social. 

 

Mais, os serviços prisionais em articulação com os serviços públicos de emprego e 

formação profissional têm, ainda, a competência de realizar diligências em relação à 

colocação profissional destes indivíduos. O que seria, deveras, meritório e 

compreensível se estivéssemos numa situação de excesso de oferta de emprego, no 

entanto, o que é que dizemos aos 688.900 desempregados100, com tendência para 

aumentar, que temos em Portugal que nunca cometeram nenhum crime? Será que 

queremos incentivar a criminalidade entre os desempregados como via aberta para 

arranjarem um trabalho.  

 

A vítima, até agora bastante ignorada nesta política, é outro dos atores que sai com um 

papel algo reforçado já que em apreciação realizada após o ingresso do recluso, em sede 

de avaliação, se aprecia o risco para a vítima. No caso de flexibilização da pena 

averiguam-se as necessidades de proteção da vítima, sendo que quota-parte da 

remuneração do recluso será atribuída ao cumprimento de obrigações judiciais para com 

a vítima, encontrando-se igualmente prevista a participação consentida em programas 

de justiça restaurativa e de reparação do dano.  
                                                            
97 Cfr. Art. 61.º do Código Penal.  
98 Cfr. Art. 79.º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade.  
99 Art. 46.º do Código de Execução de Penas e medidas privativas da liberdade. 
100  Cfr. http://www.ine.pt/, população desempregada, período de referência dos dados 1.º Trimestre de 
2011, (Consultado em 21-10-2011).  
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Em síntese, o atual Código de Execução da Penas e Medias Privativas da Liberdade 

afasta-se de toda e qualquer forma de corrigibilidade, apanágio das leis anteriores, e 

centra-se na recuperação e ressocialização do recluso um paradigma que falhou, por 

exemplo, nos Estados Unidos da América (Moliné e Pijoan 2001). Nesse sentido, os 

direitos dos reclusos saíram reforçados e os seus deveres diminuídos o que justifica 

alguma preocupação em relação ao funcionamento de uma política que, quanto a nós, 

deveria ser dissuasora101 da criminalidade e como tal exigir mais dos reclusos do que 

realmente faz a bem de toda a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
101 Em consonância com as modernas teorias e modelos da “Nova Criminologia” ou “Escola 
Neoclássica”. 
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Capítulo V - O Controlo Social e a Sociedade Moderna 

A moderna criminologia preocupa-se com o controlo social do delito voltada para uma 

orientação mais sociológica e dinâmica ao contrário duma orientação para a pessoa 

delinquente como acontecia com a criminologia tradicional. O controlo social do delito 

procura enriquecer o objetivo da criminologia – “una vez constituida la criminologia 

ésta se representará como un saber capaz de reducir la delinqucuencia medainte la 

prevención, correcctión y eliminacíon de la deinqucuencia.” (Moliné e Pijoan 2001: 

13), apresentando-se como um novo paradigma que enriquece as políticas criminais e 

prisionais um pouco por todo o mundo (Molina 2001).  

 

 “A vida do homem decorre em convivência: os indivíduos mantêm entre si, do berço ao 

túmulo, mútuas e constantes relações de colaboração e de dependência. A vida em 

sociedade é o modo natural da existência da espécie humana” (Caetano 1990: 1). 

Porém, essa qualidade de sociabilidade não se atualiza sobre o vazio, nem se exerce de 

forma eterna. Os seres humanos tendem a agrupar-se sobre a base de vínculos comuns: 

ideias, crenças, valores, interesses, entre outros. Sem o controle social e o respeito e 

defesa dos valores do grupo a coesão do grupo tornar-se-ia impossível e nesse sentido a 

convivência entre os seus membros: o próprio grupo e a vida em sociedade estariam 

ameaçados. 

 

O controlo social, segundo Herrero (2001), equivale à fiscalização, intervenção, 

domínio, controlo, entre outras ações, sobre um grupo de pessoas, sobre as suas ideias e 

crenças, sobre suas atividades e interatividades. Distinguindo o “controlo do delito” 

destinado a criar um grau de conformidade e respeito em relação aos valores 

considerados necessários para a convivência social, protegidos penalmente, de forma a 

assegurar uma coexistência tolerável. Do “controlo social” que se refere aos 

mecanismos mediante os quais a sociedade exerce o seu domínio sobre os indivíduos 

que a compõem, conseguindo que estes obedeçam às suas normas. A falta de controlo 

social constitui, como tal, um perigo de conflito iminente e de fragmentação da 

sociedade em geral.   

 

Em suma, o controlo social compreende o conjunto de instituições, estratégias e sanções 

que pretendem promover e garantir a submissão do indivíduo aos modelos e normas 
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comunitárias. O que pode operar-se a um nível estritamente social, sem a intervenção do 

aparato legal do Estado, ou seja através do denominado controlo social informal 

composto pela família, escola, meio laboral e meios de comunicação social ou com a 

intervenção do aparato legal do Estado, quando as instâncias informais falham, entra em 

funcionamento o denominado controlo social formal ou controlo social penal 

constituído pelas polícias, tribunais e prisões, evidenciando-se, assim, a função 

repressora do Estado (Paz e Perez 2001).    

 

5.1 Controlo Social Informal 

Existem vínculos, como todos sabemos, nas complexas relações evolutivas de todos os 

seres humanos, pelo que existe uma importante multiplicidade de instâncias de controlo 

social102. Os vínculos que o controlo social informal exerce cuidam de educar e integrar 

o indivíduo numa normativa de ordem e consenso de forma a interiorizar a disciplina 

existente numa determinada sociedade (Paz e Perez 2002).  

 

É consensual a ideia de que quando um indivíduo aceita as regras de uma sociedade, 

submetendo-se aos seus princípios e normas, as instâncias informais funcionam 

corretamente. O contrário, também é verdade, ou seja, existem falhas na atuação dessas 

instâncias quando o indivíduo atua contra as suas expectativas, necessidades e 

exigências da sociedade. O que normalmente dá lugar, mais cedo ou mais tarde, à 

intervenção do aparato legal do Estado, a partir da intervenção da instância policial, a 

qual “presenteia” o indivíduo de um novo status social: o desviado, o delinquente ou o 

criminoso. 

 

A família assume múltiplas funções, relacionadas com o controlo social informal, desde 

logo porque constitui um grupo próximo e íntimo organizado, normalmente de forma 

conjugal, o que compreende as relações entre os conjugues, entre os filhos e entre os 

conjugues e os filhos. Através destas relações surgem os valores morais dos filhos, a sua 

primeira educação, com a qual se vão estabelecer os primeiros controlos sociais na vida 

                                                            
102 Para Molina (2009) o controlo social dispõe de numerosos meios ou sistemas normativos (a religião, a 
moral, a ética, o costume, etc.); de diversos órgãos ou portadores do mesmo (a família, a igreja, a ciência, 
o legislador, os partidos os sindicatos, etc.); de distintas estratégias ou respostas (prevenção, repressão, 
socialização, etc.) de diferentes modalidades de sanções (positivas: promoções, recompensas, distinções, 
etc.; negativas: tratamento clínico, reparação do dano, sanção pecuniária, privação da liberdade, etc.) e de 
distintos destinatários (estratos sociais privilegiados, estratos sociais deprimidos, etc.). 
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dos mesmos. Uma característica fundamental da família, no aspeto social, é a sua 

independência económica que determina o seu nível económico e o seu status social. 

 

A escola transmite, basicamente, conhecimentos práticos mas, também, uma série de 

valores considerados importantes para o controlo social, como o companheirismo, o 

interesse, o empenho, a preocupação com o próximo, entre outros. Sendo que um ponto 

importante no processo de socialização é a relação que se estabelece entre os 

professores e estudantes, bem como entre grupos de estudantes, nas quais é necessário 

que exista uma relação de autoridade que impeça o desenvolvimento e exploração de 

experiências inadequadas ou proibidas para os alunos. A escola, por outro lado, fornece 

ao aluno a possibilidade de aceder a um posto de trabalho, e por via disso o acesso a um 

status social superior.   

 

O ambiente laboral é altamente “conformativo” no sentido que concilia e guia a vida 

dos trabalhadores dando-lhes cargos, salários, promoções, para, por um lado, os realizar 

individualmente e socialmente e, por outro, satisfazer as suas necessidades de consumo 

e por esta via os demover e impedir de delinquir no âmbito do controlo social.  

 

Por fim, os meios de comunicação social constituem um mecanismo de controlo social 

com um papel cada vez mais ativo na socialização, tanto das crianças como dos adultos. 

Esta instância interfere a todos os outros níveis, podendo mesmo debilitar ou diluir a 

socialização das crianças, interferindo e enviesando na sua conduta, com uma forte 

influência na forma como eles percecionam o ato criminoso e a criminalidade em geral. 

 

5.2 Controlo Social Formal: Controlo Penal 

Muitos cidadãos sofrem danos, agressões físicas e psicológicas muito sérias (i.e. ofensas 

à integridade física, roubos, violações sexuais, etc.) às mãos dos delinquentes que lhes 

provocam danos, muitas vezes irreparáveis. Outros são vítimas em suas casas e 

propriedades donde são subtraídos, normalmente, os seus bens e proveitos depois de 

serem agredidos, violados sexualmente e, muitas vezes, assassinados. O que significa 

que o controlo social informal falhou e necessitamos da intervenção do controlo social 

formal ou controlo penal.  
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O controlo penal (controlo social formal), a par do controlo social informal, é um 

subsistema do controlo social que tem como fins a prevenção e dissuasão do delito 

através dos meios que se serve (medidas de segurança, penas de prisão, etc.). Como 

vimos anteriormente, a intervenção do controlo social formal é ditada pelo fracasso do 

controlo social informal, normalmente pelo fracasso das políticas sociais e económicas, 

entre outras circunstâncias (Paz e Pérez 2002). 

 

Os portadores ou instâncias do controlo social formal são como já vimos, 

principalmente, a polícia, a Justiça e a prisão103. Instituições que de acordo com as 

políticas criminais podem utilizar estratégias mais preventivas ou repressivas, sendo que 

as sanções que utilizam influem de modo negativo/repressivo comparativamente às que 

a sociedade utiliza como carácter sancionador (i.e. insucesso escolar, desemprego, etc.). 

No entanto, estas sanções podem encerrar algumas “recompensas”, isto é, serem menos 

rígidas de forma a mitigar as mesmas sanções, como seja a reposição do dano, 

impedimentos, embargos, incapacitações, etc.  

 

Como referimos antes, existem três instâncias, em regra, portadoras do controlo social 

informal. A polícia que é um órgão de controlo social formal cujo objetivo é a proteção 

da sociedade e dos seus cidadãos, de forma transparente e aberta por força do Estado de 

Direito a que está obrigada. A Polícia que em Portugal tem por missão “assegurar a 

legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos 

termos da Constituição e da lei”104.  

 

Na atividade judicial surgem implicados os advogados, os magistrados105, os Tribunais 

em geral e os seus funcionários e empregados nos mais diversos órgãos judiciais (ex. 

medicina legal, secretarias judiciais, etc.). Os advogados têm uma decisiva influência, 

através das suas intervenções, nos processos judiciais; os juízes e os tribunais têm o 

controlo das decisões judiciais que resulta na aplicação do Direito e na classificação de 

                                                            
103 Existem autores que consideram, também, a opinião pública (McCarthy 2002; Winter 2008). Ainda 
segundo Winter (Idem) esta é uma forma eficaz e eficiente de dissuasão, a que ele chama “Shaming 
Punishments” (p.22), no entanto existe alguma controvérsia na sua aplicação ligada à questão de 
igualdade de tratamento quanto à aplicação e objetivos deste tipo de pena.   
104 Cfr. Art. 272.º Constituição da República Portuguesa.  
105 Ministério Público incluído.  
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determinadas pessoas em delinquentes através das sentenças condenatórias (qualidade 

que não possuiriam se não existisse essa sentença).  

 

A prisão como instituição destinada à execução das penas privativas de liberdade é a 

última instância dos órgãos de controlo da Justiça dentro dos aparelhos do Estado. Esta 

instância, onde o controlo deve mostrar sua máxima força e autoridade sobre o 

indivíduo durante a execução da pena, deve ter em conta a boa conduta do recluso, a sua 

capacidade de obediência e submissão à autoridade do Estado delegada nos funcionários 

do sistema prisional, como forma de desenvolver no recluso uma atitude de respeito e 

de responsabilidade individual e social, em relação ao próximo, à sua família e à 

sociedade em geral. 

 

No quadro anterior identificamos de maneira esquemática o funcionamento do sistema 

de controlo social penal. As infrações ao Código Penal dão lugar a uma intervenção do 

sistema policial e do sistema judicial e nos casos mais extremos em que os indivíduos 

são condenados a penas privativas da liberdade, ao sistema prisional ou em alternativa 

as medidas alternativas que em Portugal têm pouca expressão em termos penais, 
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restringindo-se à mediação pública106 que inclui o sistema de mediação penal com 

algumas limitações. Processo que no fim poderá resultar em benefícios para toda a 

sociedade, com a reinserção social do recluso ou em prejuízos com a reincidência e 

início de um novo ciclo penal.  

 

Acresce referir que os subsistemas de controlo formal não obedecem a uma lógica de 

integração sistémica comum mas tendem a desenvolver lógicas próprias com sentido e 

efeitos contrários e desintegrantes. O que nos coloca a questão se os vários subsistemas 

do controlo penal - polícia, tribunais e prisões – constituem um verdadeiro sistema ou 

antes um conjunto de subsistemas com lógicas e interesses próprios, funcionando num 

ambiente circular. Neste sentido a consistência e previsibilidade como condições de 

igualdade e confiança dos cidadãos na aplicação da Justiça está, assim ameaçada (Dias e 

Andrade 1997).  

 

Pelo que é essencial e urgente para a política criminal, e como não podia deixar de ser 

para a política prisional, adotar uma visão holística do problema, rejeitando todas e 

quaisquer estratégias de alianças e resistências, muitas vezes fruto de uma competição 

pouco saudável e dos conflitos entre instâncias do controlo penal. Dificultando uma 

resposta de todo o sistema, comum e integrada, assente na coordenação e cooperação 

institucional dos vários subsistemas que constituem o sistema de controlo social penal 

em Portugal. 

 

5.3 O Sistema Prisional em Portugal 

Na atualidade107, o sistema prisional português é composto por 49 centros penitenciários 

onde se encontram detidos 11.613 reclusos. Deste total cerca da 20% (2.307) são presos 

preventivos que estão à espera de julgamento. A percentagem de mulheres encarceradas 

ronda os 6% (645), de estrangeiros 21% (2390) e de jovens abaixo dos 20 anos 3% 

(330), incluindo os inimputáveis internados em clínicas e hospitais não prisionais.   

 

Os reclusos condenados a pena de prisão foram autores, maioritariamente, de crimes 

contra o património, com 28% (2573), seguidos pelos autores de crimes contra as 

                                                            
106 Cfr. N.º 1, Art. 35.º da Lei 78/2001, de 13 de Julho. 
107 Dados reportados pela Direção Geral dos Serviços Prisionais a 31 de Dezembro de 2010. Cfr. 
Estatísticas da DGSP em http://www.dgsp.mj.pt/ (Consultado em 25-10-2011). 
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pessoas, com 27% (2488), pelos autores de crimes relativos a estupefacientes, com 21% 

(1950), pelos autores de outros crimes108 com 17% (1569) e pelos autores dos crimes 

contra a sociedade, com 8% (726). Dado que o número de crimes acima mencionados 

corresponde ao número de reclusos condenados a pena de prisão (9306), depreendemos 

que os dados apresentados são meramente indicativos dos principais crimes porque 

estão presos esses reclusos, nas prisões portuguesas, uma vez que muitos foram 

condenados em cúmulo jurídico por concurso de crimes ou crime continuado.    

 

De acordo com a legislação penitenciária portuguesa, existem três regimes de execução 

de penas privativas da liberdade: o primeiro, o regime de segurança109, é aplicado a 

reclusos cujo comportamento perigoso é incompatível com a afetação a um outro 

regime; o segundo corresponde ao regime comum110, associado ao trato de vida normal 

dentro de uma prisão e que inclui a maioria dos reclusos no início da pena; e por fim o 

terceiro o regime aberto111, que é aplicado aos reclusos que se encontrem nas últimas 

etapas de suas penas e se encontrem, adequadamente, preparados para um retorno à vida 

em sociedade.  

 

A Constituição da República Portuguesa estabelece, como já vimos, que a pena de 

prisão só pode resultar de condenação judicial pela prática de um ato punido por lei112. 

O Código Penal vai desenvolver este preceito constitucional determinando que o fim da 

pena de prisão visa a proteção dos bens jurídicos e a reintegração do condenado na 

sociedade113. Por fim, o Código de Execução de Penas reafirma os supracitados fins da 

pena de prisão como forma de defesa da sociedade e de prevenção da criminalidade114. 

 

O Estado, neste sentido, surge munido do poder político para realizar um conjunto de 

interesses gerais e fundamentais da respetiva coletividade e que caracterizam e 

justificam a existência do próprio Estado, os chamados Fins do Estado que incluem a 

Justiça como condição necessária e indispensável para garantir a paz social (Lara 2005). 

Esse fim é cumprido em Portugal pelo Ministério da Justiça o departamento 
                                                            
108 Os outros crimes reportam aos crimes de emissão de cheques sem provisão e aos crimes rodoviários. 
109 Art. 15.º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade.  
110 Art. 14.º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 
111 Art. 14.º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade.  
112 N.º 2, do Art. 27º, da Constituição da República Portuguesa.  
113 N.º 1, do Art. 40º, do Código Penal.  
114 N.º 1, do Art. 2º, do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade.  
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governamental que tem por missão a conceção, condução, execução e avaliação da 

política de Justiça definida pela Assembleia da República e pelo Governo115 e pelos 

serviços e organismos integrados na administração direta e indireta do Estado116 como é 

o caso do serviço que tem por missão a gestão do sistema prisional.  

 

5.4 A Direção Geral dos Serviços Prisionais 

A Direção Geral dos Serviços Prisionais, designada DGSP, é um órgão auxiliar da 

administração judiciária integrado no Ministério da Justiça e que pertence à 

administração direta do Estado117. A sua missão consiste em “assegurar a gestão do 

sistema prisional, nomeadamente da segurança e da execução de penas e medidas 

privativas da liberdade, assegurando condições de vida compatíveis com a dignidade 

humana e contribuindo para a defesa da ordem e da paz social, através da manutenção 

da segurança da comunidade e da criação de condições de reinserção social dos 

reclusos, permitindo-lhes conduzir a vida socialmente responsável”118.  

 

Algumas das suas principais atribuições119 são: (i) superintender na organização e 

funcionamento dos serviços prisionais, a fim de assegurar a execução das decisões 

judiciais que imponham penas e medidas privativas da liberdade; (ii) promover a 

dignificação e humanização das condições de vida nos estabelecimentos prisionais; (iii) 

assegurar a gestão da população prisional promovendo, designadamente, a sua afetação 

aos estabelecimentos prisionais; (iv) promover a formação especializada dos 

funcionários, especialmente dos que asseguram nos estabelecimentos prisionais a 

direção, intervenção técnica e segurança; e (v) elaborar e assegurar a execução dos 

planos de segurança geral do sistema prisional, bem como os planos específicos das 

instalações prisionais, garantindo a respetiva execução.   

 

A DGSP é dirigida por um diretor-geral assistido por três subdiretores-gerais. O 

Conselho de Coordenação Técnica é um órgão consultivo destinado a apoiar 

tecnicamente o diretor-geral no âmbito da tomada de decisão em matérias relevantes de 

                                                            
115 N.º 1, do Art. 1.º, do Decreto-lei n.º 206/2006, de 27 de Outubro (Lei Orgânica do MJ).  
116 Art. 3.º, do Decreto-lei n.º 206/2006, de 27 de Outubro (Lei Orgânica do MJ).  
117 Al. f) Art. 4.º, do Decreto-lei n.º 206/2006, de 27 de Outubro (Lei Orgânica do MJ).  
118 N.º 1, do Art. 2.º, do Decreto-lei n.º 125/2007, de 27 de Abril (Lei Orgânica da DGSP).  
119 N.º 2, do Art. 2.º, do Decreto-lei n.º 125/2007, de 27 de Abril (Lei Orgânica da DGSP). 
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execução de penas e gestão penitenciária120. A organização interna dos serviços é mista, 

seguindo um modelo de estrutura hierárquica121 na área da gestão e administração, 

execução de medidas privativas da liberdade, estudos e planeamento, formação e 

segurança, bem como, um modelo de estrutura matricial122 nas áreas do tratamento 

penitenciário (ex. cuidados de saúde, ensino, formação profissional, trabalho, 

preparação para a liberdade, etc.).  

 

Os serviços de auditoria e inspeção interna, dirigidos pelo diretor-geral, estão 

vocacionados para a fiscalização da organização e funcionamento dos estabelecimentos 

prisionais, como instrumento fundamental à manutenção da ordem, disciplina e 

organização dos estabelecimentos prisionais, em particular nas áreas específicas do 

tratamento penitenciário, atividades económicas, gestão e população prisional, da 

segurança e da gestão e administração123. 

 

Os estabelecimentos prisionais são considerados serviços externos, sem autonomia 

administrativa, criados por diploma próprio e dirigidos por um diretor coadjuvado por 3 

adjuntos no caso dos estabelecimentos centrais e especiais e 2 adjuntos no caso dos 

estabelecimentos regionais. Os diretores-adjuntos são designados por despacho do 

diretor-geral sob proposta do diretor do estabelecimento prisional e pelo conselho 

técnico presidido pelo diretor do estabelecimento prisional e cinco funcionários, como 

vogais, designados por despacho do diretor-geral, igualmente sob proposta do diretor do 

estabelecimento prisional124.  

 

                                                            
120 N.º 1, Art. 5.º, do Decreto-lei 125/2007, de 27 de Abril (Lei Orgânica da DGSP) 
121 O modelo de estrutura hierárquica é um tipo de estrutura organizacional baseado em critérios de 
hierarquia. Um tipo de estrutura que tem sucesso em organizações simples de moderada dimensão e que 
não necessita de mão-de-obra muito qualificada, ou seja, não é necessária uma grande especialização dos 
seus colaboradores. As vantagens estão associadas à sua grande simplicidade, o que facilita o controlo das 
atividades e uma maior rapidez na tomada de decisão. Já as desvantagens estão relacionadas com o seu 
âmbito de atuação circunscrito e o facto de não permitir a especialização e a excessiva centralização da 
autoridade no topo da hierarquia. 
122 O modelo de estrutura matricial é um tipo de estrutura organizacional que congrega as estruturas 
funcionais e as estruturas divisionistas, ou seja, a par da organização de projetos existe um responsável 
pela área funcional pertencente, que na prática se traduz em duas linhas de comando. As principais 
vantagens estão ligadas à grande orientação para os resultados por especialidade e as desvantagens à 
possibilidade de existirem conflitos entre os diversos departamentos, o que obriga a uma constante 
comunicação e coordenação com o topo da organização.  
123 N.º 1, Art.7.º, do Decreto-lei 125/2007, de 27 de Abril (Lei Orgânica da DGSP) 
124 Art. 9.º e 10.º, do Decreto-lei 125/2007, de 27 de Abril (Lei Orgânica da DGSP)  
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Por fim, o Corpo da Guarda Prisional (CGP) é a força de segurança que tem a 

importante missão de garantir a segurança e serenidade da comunidade prisional, 

protegendo a vida e integridade dos reclusos no cumprimento das penas e medidas 

privativas da liberdade, bem como dos demais utentes e funcionários prisionais, no 

respeito pelo cumprimento da lei e das decisões judiciais e com a garantia dos direitos e 

liberdades fundamentais de toda a sociedade125.  

 

A DGSP tem o seguinte organigrama: 

 

  

De referir, ainda, que o pessoal integrado na carreira da guarda prisional, da DGSP, está 

sujeito ao regime jurídico dos funcionários públicos e às particularidades constantes do 

Estatuto dos Guardas Prisionais126. Competindo-lhes garantir, nos termos desse estatuto, 

                                                            
125 Art. 16.º, do Decreto-lei 125/2007, de 27 de Abril (Lei Orgânica da DGSP) 
126 Decreto-lei n.º 174/93, de 12 de Maio.  
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a segurança e a ordem nos estabelecimentos prisionais, zelar pela observância da lei e 

dos regulamentos penitenciários, exercer a custódia sobre os reclusos fora das 

instalações penitenciárias sob a direção da administração penitenciária e participar nos 

planos de ressocialização dos reclusos127. 

 
5.5 A Evolução da Criminalidade Participada e da População Prisional 

É frequente ouvir em conferências e debates sobre a Justiça que a pena privativa da 

liberdade está em crise (Gomes, Duarte e Almeida 2003). Muitos são os autores, 

investigadores e penalistas que afirmam a ineficácia desta pena, tanto na prevenção 

como na reabilitação dos delinquentes (Albuquerque 2004). Uma ideia que, 

curiosamente, se entranhou na nossa sociedade desde o nascimento do nosso sistema 

penitenciário (Vaz 2000). 

 

Necessitamos porém de dar alguma expressão a esta crise, fazendo uso dos dados 

agregados a nível nacional que são considerados, por alguns autores, pouco realistas 

para testar sociologicamente modelos de escolha individual como pressupostos para 

conhecer padrões criminais generalizados associados a toda a comunidade (Witte 1980; 

Cornwell e Trumbull 1994). De referir que quando falamos em taxas, quer de 

criminalidade participada, quer de reclusão, nos estamos a referir ao coeficiente que 

resulta da divisão do número total de crimes participados e reclusos pelo número de 

habitantes. Normalmente, nas publicações de referência, as taxas reportam-se aos 

crimes participados e reclusos existentes numa comunidade por cada 100.000 

habitantes. 

 

Se fizermos uma análise genérica dos dados agregados, no gráfico seguinte, verificamos 

que existe uma tendência para o aumento da criminalidade participada e uma tendência 

para a redução da população carcerária. Sendo mais concretos, ao analisarmos 

comparativamente a evolução das taxas de criminalidade participada e da população 

carcerária facilmente constatamos que existe uma tendência inversa entre as duas 

variáveis, ou seja, aumenta a criminalidade sempre que a reclusão baixa e baixa a 

criminalidade sempre que a reclusão aumenta.  

  

                                                            
127 N.º 1, Art. 2.º, do Decreto-lei n.º 174/93, de 12 de Maio.  
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Vejamos em pormenor: entre 1998 e 2000, as taxas de reclusão baixaram e verificou-se 

um aumento da criminalidade, bem como, entre 2003 e 2004, e entre 2006 e 2008; já em 

2009, registou-se uma subida da taxa de reclusão e uma descida da taxa de 

criminalidade. As exceções, em 12 anos, foram os anos de 2001 e 2002, em que as taxas 

de reclusão aumentaram e registou-se um aumento das taxas de criminalidade 

participada, já que em 2005 a taxa de reclusão desceu e deu-se uma diminuição da 

criminalidade participada, o que seria, só por si, um ideal em termos de política 

prisional.  

 

Os vários países, por outro lado, podem variar a forma de datação, as taxas e tipos de 

criminalidade, assim como estruturar o controlo da criminalidade de modos diversos. 

Uns utilizam a privação da liberdade com maior frequência que outros. As legislações 

penais dos diferentes países prevêem penas de maior ou menor duração que outros para 

tipologias criminais semelhantes. Alguns estados diversificam mais as suas medidas 

penais e antevêem a aplicação de medidas alternativas à privação da liberdade com 

maior amplitude que outros.  
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De acordo com os conhecimentos criminológicos atuais existe a convicção de que nas 

modernas sociedades existe uma desvinculação entre as taxas de criminalidade e as 

taxas de reclusão. Porém, segundo Becsi (1999: 51), “the evidence on imprisonment 

rates strongly suggests that punishment works to reduce crime”, pelo que a privação da 

liberdade continua a ser a medida penal mais aplicada e também a mais severa para o 

controlo da delinquência. “Por esta razón, la dimensión que reviste en cada país su 

aplicación puede ser un indicador pertinente del grado en que ese país concreto 

controla su delincuencia mediante el mecanismo penal más riguroso y, también, 

probablemente, el grado en que carece de otros mecanismos jurídicos o sociales 

alternativos” (Garrido et al. 1999: 747). 

 

Nesse sentido, o gráfico seguinte apresenta-nos uma perspetiva comparada que põe em 

relevo as diferentes taxas de encarceramento nos países europeus que compunham a 

União Europeia (EU) a 15, juntando-lhes os Estados Unidos da América (USA), que são 

um modelo de um país considerado violento, com elevados níveis de criminalidade, e a 

Suíça, que é um modelo de país considerado seguro, com baixos níveis de criminalidade 

(Giddens 1993). O que reflete os modos distintos de resolver o problema criminal 

através do recurso à reclusão.  
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De acordo com a divisão geográfica europeia das Nações Unidas (UN)128, as taxas 

apresentadas nos países do Norte da Europa, são muito aproximadas mas também as 

mais baixas, com uma taxa média de 73 reclusos por cada 100.000 habitantes. Nos 

países da Europa Ocidental, com exceção do Reino Unido e do Luxemburgo, as taxas 

são as mais elevadas, com uma taxa média de 96 reclusos por cada 100.000 habitantes. 

Por fim, nos países do Sul da Europa as taxas são muito dispersas mas apresentam uma 

taxa média de 88 reclusos por cada 100.000 habitantes. Os Estados Unidos da América 

confirmam-se como um dos países mais repressivos do mundo e a Suíça, curiosamente, 

encontra-se um pouco acima da média das taxas dos países da Europa Ocidental e por 

isso de moderada repressão. De realçar, ainda, que Portugal encontra-se em terceiro 

lugar entre os países mais repressivos na Europa a 15.  

 

 

Vejamos, no gráfico anterior, as taxas de criminalidade participada comparada que são 

muitas vezes vistas como indicadores de segurança de um determinado país em relação 

aos outros. Fazendo uso da metodologia usada para analisar o gráfico anterior. 

Podemos verificar que as taxas apresentadas pelos países do Norte de Europa são das 

mais elevadas, ainda que um pouco dispersas, com uma taxa média de 7.517 crimes 

participados. Nos países da Europa Ocidental, com a exceção do Luxemburgo, a 

criminalidade participada apresenta taxas muito aproximadas um pouco abaixo dos 

valores revelados pelos países da Europa do Norte, com uma média de 6.816 crimes 

                                                            
128 Cfr. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe (Consultado em 17-06-2011).  
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participados. Já os países do Sul da Europa, com a exceção da Grécia, apresentam as 

taxas mais baixas, com uma taxa média de 4.551 crimes por cada 100.000 habitantes. 

Por fim, os Estados Unidos da América apresentam, curiosamente, uma taxa de 

criminalidade participada baixa, logo a seguir a Portugal, e mesmo antes da Suíça um 

país considerado seguro. 

 

Na verdade, poucas conclusões podem ser retiradas desta breve análise. No entanto 

parece-nos que existem aspetos que podemos realçar. Os países do Norte da Europa, 

menos repressivos, têm as taxas de criminalidade mais elevadas. Portugal e Espanha são 

países repressivos que têm baixas taxas de criminalidade participada e por isso são 

considerados países seguros. Os Estados Unidos da América, um país muito repressivo, 

é por sinal um país seguro. O Reino Unido é um caso peculiar por conciliar a severa 

repressão com a elevada criminalidade participada e por isso ser um país bastante 

inseguro. Já a Grécia e o Luxemburgo conseguem conciliar uma baixíssima repressão 

com uma criminalidade também muito baixa, o que é um ideal em termos de política 

criminal e prisional. 

 

5.6 A Violência nas Prisões  

Os reclusos, no ambiente prisional, têm de se habituar a um ambiente bastante diferente 

do que têm no exterior e muitos dos hábitos e atitudes que apreendem na prisão são 

exatamente contrários aos que deveriam possuir na vida em sociedade. Pelo que é 

frequente que desenvolvam aversão ao cidadão comum, consigam contactos com 

criminosos experientes que os ajudam a desenvolver competências para o crime que 

antes não tinham e apreendam a aceitar a violência como algo normal (Giddens 2008). 

 

“Violencia y cárceles son dos conceptos íntimamente vinculados” (Garrido et al. 1999: 

753). A violência pode manifestar-se dentro das prisões de duas formas, as agressões 

entre reclusos e as agressões diretas aos funcionários penitenciários, quer por via de 

homicídios, ofensas corporais, tomada de reféns, danos às instalações, introdução, 

fabrico e posse de objetos de agressão, assim como, por via da autoagressão e suicídios.   

 

Do ponto vista explicativo prático, a análise da vida carcerária permite-nos identificar 

três grandes fatores relacionados com a violência carcerária (Garrido et al. 1999). O 
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primeiro tem ver com as experiências e hábitos passados dos delinquentes a cumprir 

pena de prisão que, grosso modo, têm tido um modo de vida violento desde muito cedo. 

O segundo está relacionado com a violência reativa que resulta de certas provocações e 

constrangimentos produzidos por outros reclusos e funcionários judiciais e 

penitenciários. O último, com o carácter instrumental da própria violência, para a 

obtenção de certos benefícios materiais como dinheiro ou droga dos outros reclusos ou, 

mesmo, para conseguir certas vantagens da parte da própria instituição carcerária, como 

por exemplo reclamando uma solução para um dado problema.  

 

Por fim, um ambiente carcerário violento pode ser útil para prevenir uma confluência de 

condições que poderiam favorecer o aparecimento de explosões de violência dentro das 

prisões (Sykes 1958; Katz et al. 2003), mas o que poderá prevenir alguma 

criminalidade, com toda a certeza, não permitirá a reabilitação do recluso com o 

objetivo de o reinserir e integrar num ambiente externo socialmente responsável (Katz 

et al. 2003; Giddens 2008).  

 

A violência em ambiente prisional tem, por isso, consequências preocupantes que exige 

uma ação pronta, pois para além de ser fonte geradora de mais violência, dificulta e 

impede o tratamento do recluso criando obstáculos ao bom relacionamento no interior 

dum estabelecimento prisional, o que torna mais difícil o cumprimento dos objetivos de 

reinserção social129.    

 

5.7 O “Efeito da Prisionalização”  

A partir de investigações realizadas, maioritariamente, em prisões norte-americanas 

concebeu-se a prisionalização em termos de assimilação para o encarcerado de hábitos, 

usos, costumes e uma cultura da prisão, assim como de um aumento geral de um 

repertório das mesmas atitudes e ações em resultado de penas de prisão longas 

(Goffman 1987).  

 

Estes comportamentos são generalizados a toda a população penitenciária mas, 

empiricamente, mostram-se mais evidentes, entre nós, em reclusos cujas condições de 

                                                            
129 Cfr. Sousa Santos, Boaventura (Diretor). 2003. A Reinserção Social dos Reclusos: Um Contributo 
para o Debate sobre a Reforma do Sistema Prisional. Universidade de Coimbra: Observatório Permanente 
da Justiça Portuguesa, p. 97-101. 
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vida no exterior são iguais ou inferiores às que encontram dentro das instalações 

penitenciárias (i.e. melhor qualidade de vida ou maior status sócio - criminal). Muitas 

vezes porque o ambiente penitenciário permite que, ainda que de forma astuta, os 

reclusos conduzam ações muito semelhantes às que realizam quando em liberdade, o 

que é evidente pelas atitudes e postura demonstradas atuando em grupo, utilizando os 

“esquemas” e a muitas vezes a violência para obter alguns benefícios130.  

 

A prisionalização produz vários efeitos que vão desde o aumento da necessidade e até 

dependência de um certo controlo comportamental, desvalorização da própria imagem e 

diminuição da autoestima e aumento dos níveis de ansiedade ao incremento dos níveis 

de inflexibilidade e autoritarismo dos reclusos. Segundo Garrido (et al 1999), estes 

fatores foram observados em contextos penitenciários muito próprios (prisões norte-

americanas) onde as condições e ambiente carcerário são muito rígidos131, o que remete 

estes efeitos para uma certa subjetividade em Portugal, em que o ambiente carcerário é 

completamente diferente.  

 

5.8 A Reincidência Prisional 

Em vários países europeus132 e americanos133, mas especialmente nos Estados Unidos 

da América134, existe uma grande tradição nos estudos da reincidência criminal. Em 

Portugal este tem sido um tema político e criminológico descuidado, devido a vários 

constrangimentos, quer políticos, quer estatísticos, ao ponto de hoje em dia não existir 

um verdadeiro estudo sobre o tema.    

 

                                                            
130 O que pode ser confirmado pela observação de o dia-a-dia de uma prisão em que com frequência 
facilmente nos apercebemos dos grupos à saída de determinadas celas, da maneira de se relacionarem, os 
esquemas, entre outras coisas, muito semelhantes às que encontramos em muitos bairros degradados das 
periferias das nossas cidades.  
131 Ex. penas muito longas, uso de uniforme, disciplina rígida, etc. 
132 Cfr. Illescas, Santiago; Sánchez-Meca, Julío & Genovés, Garrido. 2001. Treatment of Offenders and 
Recidivism: Assessment of Effectiveness of Programmes Applied in Europe. Spain: Psychology in Spain 
5(1): 47-62.  
133 Cfr. Handson, Karl & Bussiére Monique. 1998. Predicting Relapse: A Meta-analysis of Sexual 
Offender Recidivism Studies. Department of the Solicitor General of Canada – Journal of Consulting and 
Clinical Psychology 66(2): 348-362.  
134 Cfr. U.S. Dept. of Justice, Bureau of Justice Statistics. RECIDIVISM OF PRISONERS RELEASED 
IN 1994: [UNITED STATES] [Computer file] ICPSR03355-v5. Washington, DC: U.S. Dept. of Justice, 
Bureau of Justice Statistics, and Regional Justice Information Services Commission [producers], 2002. 
Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2007-02-28. 
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Em Inglaterra, segundo Giddens (2008), a reincidência entendida como a repetição de 

ofensas criminais por parte daqueles que já estiveram presos é elevadíssima, na ordem 

dos 60%, do total de homens libertados depois de cumprirem penas de prisão, são 

normalmente presos nos quatro anos que se seguem à prisão original (reincidência 

prisional).  

 

Uma primeira constatação das investigações feitas sobre este fenómeno é a da relação 

estreita que existe entre a idade dos delinquentes e a sua maior ou menor reincidência, 

ou seja, reincidem mais os delinquentes mais jovens e reincidem menos os menos 

jovens (Garrido et al. 1999). O que, segundo Winter (2008), está relacionado: (i) com o 

facto de os jovens normalmente atuarem em grupo na sua conduta delituosa conduzidos 

por fatores psicológicos e sociológicos de afirmação no mundo do crime; (ii) pelo facto 

dos indivíduos jovens estarem mais expostos ao desemprego e às oportunidades de bons 

empregos, face às suas expectativas, o que afeta o rendimento disponível dos jovens e 

por via disso a sua motivação para delinquir135; (iii) pelo facto dos jovens estarem mais 

expostos ao consumo de drogas e por essa via mais propensos a delinquir136; e (iv) 

porque o sistema judicial tende a ser mais laxativo e perdulário com os jovens quando 

cometem crimes e vão a julgamento, o que leva o jovem a pensar que o crime compensa 

e, desse modo, voltarem a cometer novo crime. Assim, os jovens delinquentes têm hoje 

mais dificuldade em sair da delinquência do que tinham os jovens das gerações 

anteriores.  

 

Em Portugal realizou-se recentemente um estudo137, relativo à descriminação que 

apontava para importantes disparidades no modo como o sistema de justiça penal actua 

na comparação entre estrangeiros e nacionais e que muitas vezes são motivo para 

desigualdades de tratamento em função da nacionalidade, etnia e raça. O que significa 

que os delinquentes estrangeiros estão mais propensos a ir parar à cadeia e de 

reincidirem e cumprirem penas de prisão maiores. 

  

                                                            
135 Cfr. Gonçalves, Carlos Manuel. 2005. Evoluções recentes do desemprego em Portugal. Sociologia - 
Revista da Faculdade de Letras, pp. 133.  
136 Cfr. Relatório Anual. 2009. A Situação do País em Matéria da Droga e Toxicodependência. Instituto 
da Droga e Toxicodependência. 
137 Cfr. Carneiro, Roberto (Coord.). 2010. Percursos Estrangeiros no Sistema de Justiça Penal. 
Observatório da Emigração.  
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5.9 A Reinserção Social 

As prisões, em boa verdade, encerram uma contradição ontológica quando se pretende 

preparar os delinquentes para a vida em liberdade a partir da privação da liberdade. As 

prisões não são, assim, o lugar mais adequando para levar a cabo processos de inserção 

que se vão produzir fora das prisões, nas comunidades locais. No entanto, perante a 

inevitabilidade do castigo judicial privativo da liberdade, a verdade é que a instância 

prisional deve tornar-se numa ocasião propícia para inculcar e ensinar aos reclusos 

certos meios e competências que os possam ajudar no retorno à sociedade (Garrido et al. 

1999). 

 

A reinserção social do recluso pode ainda ser uma forma de reduzir os custos do 

encarceramento uma vez que quando ele estiver em liberdade ele tenderá a não 

delinquir pelo que a reclusão vai beneficiar toda a sociedade. Um benefício que será 

maior se a reinserção ou reabilitação efetiva for dirigida aos jovens delinquentes uma 

vez que a sociedade tem mais tempo para consolidar e desfrutar desses benefícios 

(Shavell 1987). 

 

Uma série de razões justificam a necessidade de manter o ideal de reinserção social nas 

prisões. Primeiro, porque proporciona uma paulatina humanização das instituições 

penitenciárias por força do impulso necessário à melhoria de uma série de condições 

necessárias à finalidade da reinserção. Segundo, porque a reinserção está, atualmente, 

relacionada com as finalidades fundamentais da política prisional visando a dissuasão e 

prevenção da criminalidade. Por fim, porque acima de tudo a reinserção tem 

implicações positivas em todo o sistema penitenciário, dando confiança e esperança a 

todos os agentes penitenciários e benefícios que se estendem a toda a sociedade 

(Garrido et al. 1999).  

 

Em Portugal, este ideal, devido a um conjunto de constrangimentos, encontra-se por 

agora bloqueado. As razões principais são: (i) a falta de motivação por parte dos 

reclusos que recorrem aos meios de reinserção (trabalho, educação e formação 

profissional) apenas para ocupar o tempo ou instrumentalizando-os para obter a 

liberdade condicional, saídas precárias ou bolsas de formação; (ii) discrepância entre a 

formação ministrada e a oferta do mercado de trabalho; (iii) os meios de reinserção 
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serem vistos como instrumentos de controlo e manutenção da ordem e segurança em 

vez de ser uma contribuição para o fim a que se destina; e (iv) existir um peso excessivo 

de tarefas ligadas à manutenção das instalações como as faxinas que nada contribuem 

para dotar o recluso de competências necessárias à sua reinserção social (Gomes, Duarte 

e Almeida 2004). 

 

5.10 As Prisões e a Resposta à Criminalidade  

Ao longo da história tem sido empregue a reclusão das pessoas como instrumento para 

preservar a sociedade daqueles que a atacam, “todo o malfeitor, ao atacar o direito 

social, converte-se pelas más ações num rebelde e num traidor à pátria, deixa de ser seu 

membro ao violar as suas leis e ao fazer-lhe guerra” (Rousseau 2010: 48).  

 

No início, a finalidade da reclusão era a de assegurar ao criminoso os mais atrozes fins 

como a tormenta e a morte, depois a reclusão converteu-se numa finalidade em si 

mesmo, na qual os reclusos eram mantidos presos durante longos períodos de tempo 

como forma de afastamento da criminalidade. Neste sentido, as prisões do séc. XVIII 

converteram-se, assim, em massas de depósitos humanos, recipientes de delinquentes, 

vagabundos, pobre e prostitutas (Garrido et al 1999).   

 

Na atualidade, um princípio que está subjacente ao sistema prisional moderno é o de 

aproximação à sociedade de forma a integrar o recluso para que ele possa ter um papel 

responsável enquanto em liberdade. No entanto, pensa-se igualmente que as penas de 

prisão e em particular as sentenças longas constituem um poderoso meio dissuasão e 

prevenção da criminalidade (Giddens 2008).  

 

Embora os dados pareçam mostrar que as prisões não reabilitam os reclusos, que são 

“escolas do crime”, que são muito dispendiosas para os contribuintes e que terão pouco 

impacto nos índices de criminalidade, a verdade é que continua a existir uma grande 

pressão social para aumentar o número de prisões e endurecer as penas previstas para 

muitos crimes (Giddens 2008). 
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Capítulo VI – Estudo de Caso: Os efeitos dissuasores da política prisional 

portuguesa. 

Os estabelecimentos prisionais estão na dependência hierárquica dos serviços externos 

da Direção Geral dos Serviços Prisionais, não têm autonomia administrativa e são 

criados por diploma próprio. Existem, atualmente, 49 estabelecimentos prisionais 

classificados de centrais (17), especiais (4) e regionais (28). Os estabelecimentos 

prisionais encontram-se, ainda classificados em função do nível de segurança como 

estabelecimentos de segurança especial, segurança alta e segurança média. 

 

As modalidades de execução de penas dividem-se no normal regime comum, no regime 

aberto de preparação para a liberdade e no regime de segurança para os reclusos 

perigosos que não podem ser colocados num dos anteriores regimes. Os reclusos são, 

ainda, alojados em celas individuais ou em camaratas dependendo do estabelecimento 

prisional e das suas infraestruturas e do regime de segurança em que está colocado.  

 

No sentido de testar os objetivos traçados começamos por sentir necessidade de obter 

dados. Decidimos, assim, criar uma base de dados que nos permitisse decidir em relação 

aos mesmos. Os dados para esta dissertação foram obtidos nos seguintes 

estabelecimentos prisionais: Estabelecimento Prisional da Carregueira, Estabelecimento 

Prisional do Linhó e Estabelecimento Prisional de Sintra, com base na documentação ali 

existente, ou seja, através das fichas individuais dos reclusos.  

 

6.1 EP Carregueira 

O Estabelecimento Prisional da Carregueira foi criado a 8 de Outubro de 1997138 mas só 

recebeu os primeiros reclusos a 2 de Setembro de 2002. Estabelecimento que está 

localizado na Serra da Carregueira em terrenos que pertenciam ao Ministério da Defesa 

Nacional e onde existia um edifício de um antigo estabelecimento prisional militar139 

que foi reafectado e readaptado a fim de nele ser instalado o Estabelecimento Prisional 

da Carregueira. O edifício principal é composto por duas alas (A e B), em que as celas 

                                                            
138 Pelo Decreto-lei n.º 273/97, de 8 de Outubro. 
139 Denominado Estabelecimento Prisional Militar da Carregueira. 
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são abertas às 08h00 e encerradas às 19h00140, com os respetivos pátios de recreio 

individualizados e com uma lotação oficial total de 610 reclusos.  

 

Este estabelecimento está classificado como estabelecimento prisional central, 

pertencente aos Serviços Externos da Direção Geral dos Serviços Prisionais e alberga 

exclusivamente reclusos condenados em regime fechado e regime aberto no interior. Os 

reclusos, genericamente, pertencem aos escalões etários mais avançados, têm poucas 

habilitações literárias e profissões não qualificadas. Na sua grande maioria cometeram 

crimes contra as pessoas, dentro dos quais os crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual são os que tiveram maior expressão, e contra o património, a 

reincidência prisional é moderada141 e cumprem penas elevadas.  

 

6.2 EP Linhó 

O Estabelecimento Prisional do Linhó foi começado a construir em 1946 e concluído 

em 1954. A data da sua criação remonta a 23 de Novembro de 1954142 e a abertura de 

portas deu-se a 30 de Abril de 1955. Estabelecimento que foi construído de raiz em 

terrenos que pertenciam ao Estado no eixo Sintra – Cascais. O edifício principal é 

composto por três alas (A, B e C), com pátios comuns (A e B) e pátio individualizado 

(C), em que as celas são abertas às 08h00 e encerradas às 19h00143, bem como uma 

secção de segurança144, e tem uma lotação oficial total de 585 reclusos. 

 

Este estabelecimento está classificado como estabelecimento prisional central 

pertencente aos Serviços Externos da Direção Geral dos Serviços Prisionais e alberga 

reclusos condenados em regime fechado, regime aberto e regime de segurança (secção 

de segurança). Os reclusos, em geral, estão inseridos nos escalões etários mais baixos, 

têm fracas habilitações literárias e têm profissões não qualificadas. A grande maioria 

cometeu crimes contra o património, crimes contra as pessoas e crimes relativos a 

estupefacientes, a reincidência prisional é elevada145 e cumprem penas também elevadas 

 

                                                            
140 Com exceção dos inativos que passam metade do dia fechados e a outra metade abertos (geral). 
141 Cerca de 30 % da população prisional do estabelecimento.  
142 Pelo Decreto n.º 39 922, de 23 de Novembro de 1954.  
143 Com exceção dos inativos que passam metade do dia fechados e a outra metade abertos (geral).  
144 A secção de segurança está sujeita a um regime próprio em relação ao horário. 
145 Cerca de 40% da população prisional do estabelecimento. 
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6.3 EP Sintra 

O Estabelecimento Prisional de Sinta, Ex-Colónia Penal Agrícola de Sintra, foi criado a 

19 de Abril de 1915146 e a sua inauguração ocorreu a 21 de Agosto de 1915. Este 

estabelecimento fica situado em Ranholas – Sintra e foi construído na Quinta do Bom 

Despacho expugnada pelo Estado, após a Implantação da República, em 1910, à 

Congregação dos Irmãos do Espírito Santo147. O edifício principal é constituído por 

duas alas (A e B), com os respetivos pátios individualizados, em que as celas são 

abertas às 08h00 e encerradas às 19h00 (geral)148, a que se juntam três pavilhões para 

albergar os reclusos do regime aberto e que no total têm uma lotação oficial de 753 

reclusos.  

 

É, também, um estabelecimento prisional classificado como estabelecimento prisional 

central pertencente aos Serviços Externos da Direção Geral dos Serviços Prisionais e 

alberga reclusos condenados em regime fechado e em regime aberto. Os reclusos, em 

regra, estão distribuídos por quase todos os escalões etários, têm fracas habilitações e 

possuem profissões não qualificadas. A sua grande maioria cometeu crimes contra o 

património e crimes relativos a estupefacientes, a reincidência prisional é elevada149 e 

cumprem penas curtas.  

 

6.4 Análise dos Resultados 

Antes de passarmos à análise dos resultados, convém referir que a base de dados foi 

constituída pelo cadastro dos reclusos, a cumprir pena de prisão150, caracterizados pelas 

seguintes variáveis: (i) variáveis de caracterização prisional (n.º de prisões, n.º de 

condenações, idade da primeira prisão, ano da primeira prisão, tipo de crime da primeira 

prisão, ano da última prisão, tipo de crime da última prisão, atividade de reinserção 

social, n.º de processos pendentes e estabelecimento prisional) e variáveis sócio 

demográficas (idade, estado, habilitações, profissões, distrito de nascimento, distrito de 

residência e nacionalidade). 

                                                            
146 Pelo Decreto n.º 1506, de 19 de Abril.  
147 Na sequência da Lei de 20 de Abril de 1911 (Lei de Separação da Igreja do Estado).  
148 Com exceção dos inativos que passam metade do dia fechados e a outra metade abertos (geral). 
149 Cerca de 60% da população prisional do estabelecimento.  
150 A recolha de dados foi realizada nos supramencionados estabelecimentos prisionais entre os dias 14 de 
Março e 21 de Abril de 2011. Período durante o qual saíram 46 reclusos em liberdade e entram 71 
reclusos para cumprir pena de prisão, no total, conforme as ordens de serviço dos respetivos 
estabelecimentos prisionais 
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Na tentativa de descobrir o padrão dos dados, iniciámos o estudo com a aplicação dos 

modelos de classes latentes que nos permitem agrupar os reclusos em grupos de 

reclusos homogéneos segundo as variáveis base de agrupamento usadas. Iniciámos o 

estudo com o ajustamento de um modelo de uma só classe latente (modelo de 

homogeneidade); em seguida ajustámos modelos com duas, três e quatro classes 

latentes e o critério de seleção do modelo, AIC3 (Fonseca, 2010) permitiu-nos selecionar 

o modelo com duas classes latentes.  

 

Nas Tabelas 1, 2 e 3 são apresentadas as estimativas dos parâmetros do modelo 

selecionado, as quais representam duas espécies de probabilidades: probabilidades 

ordinárias, ou probabilidades de pertença aos grupos (0,5 para cada grupo, neste caso) e 

probabilidades condicionais:  

Por exemplo, 0,5485 e 0,4515 representam as probabilidades de certo recluso ter idade 

no intervalo 16 – 25, dado que pertencem à classe 1 ou 2, respetivamente; porque 

0,5485 é maior que 0,4515 ter idade nesse intervalo será uma característica da classe 1, 

conforme Tabela 4. 

  

Convém esclarecer que em relação às idades ninguém é condenado a pena de prisão 

pela prática de um crime sendo menor de 16 anos (inimputabilidade em razão da 

idade151), uma vez que está sujeito a um regime próprio152 que no máximo pode 

conduzir ao internamento em centro educativo153. Existindo, ainda, um regime 

especial154 que se aplica a jovens com idades compreendidas entre os 16 e 21 anos que 

cometam crimes, o qual não afasta totalmente a aplicação da pena de prisão, sobretudo 

depois dos 18 anos155, mas tenta adiar a sua aplicação ao máximo. Já em relação à 

divisão dos tipos de crimes seguimos o modelo praticada pela Direção Geral dos 

Serviços Prisionais nos seus relatórios estatísticos por crimes156. 

 

 

  

                                                            
151 Art. 19.º do Código Penal. 
152 Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro (Lei Tutelar Educativa) 
153 Cfr. N.º 1, art. 4.º, Lei 166/99, de 14 de Setembro. 
154 Decreto-lei n.º 401/82, de 23 de Setembro. 
155 De realçar que é muito frequente encontrar reclusos a partir dos 18 anos a cumprir penas de prisão.   
156 Cfr. http://www.dgsp.mj.pt/ (Consultado em 03-01-2011). 
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 Tabela 1: Estimação dos parâmetros do modelo com 2 classes latentes 

relativamente às variáveis base de agrupamento 

Overall Probability CLASSE (50%) CLASSE (50%) 
Indicators
Idade
16 - 25 0,5485 0,4515 
26 - 29 0,6437 0,3563 
30 - 36 0,5649 0,4351 
37 - 45 0,4532 0,5468 
46 - 85 0,2996 0,7004 
Prisões 
1 0,1692 0,8308 
2 0,8803 0,1197 
3 até15 0,9972 0,0028 
Condenações 
1 0,0974 0,9026 
2 0,5055 0,4945 
3 até 5 0,7456 0,2544 
6 até 24 0,9789 0,0211 
Idade da Primeira Prisão 
13 - 19 0,8623 0,1377 
20 - 22 0,6957 0,3043 
23 - 28 0,5297 0,4703 
29 - 38 0,3038 0,6962 
39 - 81 0,0879 0,9121 
Tempo após Primeira Prisão
0 - 2 0,0898 0,9102 
3 - 4 0,2319 0,7681 
5 até 7 0,5238 0,4762 
8 até 11 0,7467 0,2533 
12 até 44 0,9884 0,0116 
Tipo de Crime 
Crimes contra as pessoas 0,1777 0,8223 
Crimes contra o património 0,8021 0,1979 
Crimes contra a vida em sociedade 0,7727 0,2273 
Crimes Relativos a estupefacientes 0,3714 0,6286 
Outros crimes 0,6611 0,3389 
TIPO DE OUTROS CRIMES 
Nenhum 0,1669 0,8331 
Crimes contra as pessoas 0,8625 0,1375 
Crimes contra o património 0,9814 0,0186 
Crimes contra a vida em sociedade 0,9156 0,0844 
Crimes relativos a estupefacientes 0,9295 0,0705 
Outros crimes 0,7982 0,2018 
Atividade 

Trabalha 0,4352 0,5648 
Formação 0,5794 0,4206 

Estuda 0,5188 0,4812 
Trabalha/Estuda/Formação 0,3772 0,6228 
Nenhuma 0,5365 0,4635 
Processos Pendentes 
0 0,3858 0,6142 
1 0,6571 0,3429 
2 até 17 0,7840 0,2160 
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Tabela 2: Estimação dos parâmetros do modelo com 2 classes latentes,  

relativamente às covariáveis 
Overall Probability CLASSE (50%) CLASSE (50%) 
Covariates
Estado
Solteiro 0,5643 0,4357
Casado 0,2909 0,7091
União Facto 0,6304 0,3696
Divorciado 0,3161 0,6839
Viuvo 0,0834 0,9166
Habilitações
1.º Ciclo 0,5222 0,4778
2.º Ciclo 0,6052 0,3948
3.º Ciclo 0,4153 0,5847
Secundário 0,391 0,609
Licenciatura 0,2875 0,7125
Doutoramento 1 0
Frequência Escola 0,41 0,59
Sem habilitações 0,4047 0,5953
Inf. não disponível 0,4006 0,5994
Profissão
Advogado 0,0012 0,9988
Agricultor 0,2498 0,7502
Atl Profissional 0,0023 0,9977
Armador Ferro 0,3094 0,6906
Bancário 0 1
Barbeiro 0,048 0,952
Calceteiro 0,4748 0,5252
Canalizador 0,5038 0,4962
Comerciante 0,4591 0,5409
Carpinteiro 0,5492 0,4508
Carteiro 0,4 0,6 
Cozinheiro 0,5952 0,4048
Dir Gerente 0,5085 0,4915
Doc. Universitário 1 0 
Economista 0 1
Eletrecista 0,6313 0,3687
Emp Balcao 0,5485 0,4515
Engenheiro 0,3333 0,6667
Estafeta 0,4733 0,5267
Estucador 0,5206 0,4794
Fotografo 0,0002 0,9998
Jardineiro 0,3796 0,6204
Jornalista 0,9996 0,0004
Ladrilhador 0,284 0,716
Maquinista 0,7499 0,2501
Marceneiro 0,5745 0,4255
Mecânico 0,5412 0,4588
Motorista 0,3814 0,6186
Pescador 0,6359 0,3641
Past Padeiro 0,6228 0,3772
Pedreiro 0,4442 0,5558
Pintor 0,5294 0,4706
Professor 0,6284 0,3716
Serralheiro 0,6937 0,3063
Servente 0,6387 0,3613
Soldador 0,3347 0,6653 
Técnico 0,4762 0,5238
Téc Supeior 0,2701 0,7299
Vigilante 0,4231 0,5769
Não tem 0,4666 0,5334

Instituição 

EP-Sintra 0,5929 0,4071 
EP-Linhó 0,6302 0,3698
EP-Carregueira 0,3011 0,6989
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Tabela 3: Estimação dos parâmetros do modelo com 2 classes latentes,  
relativamente às covariáveis (Cont.) 

Overall Probability CLASSE (50%) CLASSE (50%) 
Covariates
Nascimento
Aveiro 0,3342 0,6658
Beja 0,3089 0,6911
Braga 0,6 0,4
Bragança 0,7239 0,2761
Castelo Branco 0,4204 0,5796
Coimbra 0,3791 0,6209
Évora 0,6467 0,3533
Faro 0,5863 0,4137
Guarda 0,3334 0,6666
Leiria 0,6039 0,3961
Lisboa 0,6633 0,3367
Portalegre 0,6974 0,3026
Porto 0,4877 0,5123
Santarém 0,4213 0,5787
Setúbal 0,6211 0,3789
Viana do Castelo 0,5672 0,4328
Vila Real 0,0094 0,9906
Viseu 0,3835 0,6165
Açores 0,5317 0,4683
Madeira 0,5454 0,4546
Estrangeiro 0,3325 0,6675
Nacionalidade
Portugal 0,6018 0,3982
Angola 0,5473 0,4527
Cabo Verde 0,4216 0,5784
Guiné 0,3527 0,6473
Guiné Bissau 0,2585 0,7415
Marrocos 0,2496 0,7504
Moçambique 0,4874 0,5126
Nigéria 0,0009 0,9991
São Tomé e Princepe 0,4333 0,5667
Brasil 0,1023 0,8977
Colombia 0,0002 0,9998
Venezuela 0,0004 0,9996 
Bulgária 0,2513 0,7487
Espanha 0,0122 0,9878
França 0,0995 0,9005
Itália 0 1
Modávia 0,3653 0,6347
Roménia 0,0796 0,9204
Rússia 0,0452 0,9548
Ucrânia 0,1109 0,8891 
Bolívia 0 1
Hungria 0,002 0,998 
Outros 0,1538 0,8462
Residência
Aveiro 0,2384 0,7616
Beja 0,3199 0,6801
Braga 0,5201 0,4799
Bragança 0 1
Castelo Branco 0,2644 0,7356
Coimbra 0,5952 0,4048
Évora 0,6919 0,3081
Faro 0,4144 0,5856
Guarda 1 0
Leiria 0,495 0,505
Lisboa 0,5404 0,4596
Portalegre 0,3701 0,6299
Porto 0,4346 0,5654
Santarém 0,372 0,628
Setúbal 0,5699 0,4301
Viana do Castelo 0,9962 0,0038
Vila Real 1 0
Viseu 0 3444 0 6556
Açores 0,4853 0,5147 
Madeira 0,3177 0,6823 
Estrangeiro 0,0294 0,9706 

Não Tem 0,4061 0,5939 
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Após a classificação dos dados feitas nas anteriores tabelas passaremos agora traçar o 

perfil dos reclusos, conforme o definido na metodologia (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Perfil dos Reclusos 

Indicadores Reincidentes (50%) Não Reincidentes (50%) 

Idade Até aos 36 anos 37 até aos 85 anos 
Prisões 2 até 15 1 

Condenações 2 até 24 1 
Idade 1ª prisão até aos 28 anos 29 aos 81 anos 

Tempo após 1ª prisão 5 até aos 44 anos Até aos 4 anos 

Tipo de crime 
Crimes contra o património; Crimes 
contra a vida em sociedade; e Outros 

crimes

Crimes contra as pessoas; Crimes 
Relativos a estupefacientes 

Tipo de outros crimes 

Crimes contra as pessoas; Crimes contra 
o património; Crimes contra a vida em 

sociedade; Crimes Relativos a 
estupefacientes; e Outros crimes

Nenhum 

Atividade Formação; Estuda; Nenhuma Trabalha; Trabalha/Estuda/Formação 

Processos pendentes 1 até 17 Nenhum 
Covariáveis   

Estado Solteiro; União Facto Casado; Divorciado; Viuvo 

Habilitações 1.º Ciclo; 2.º Ciclo; Doutoramento 
3.º Ciclo; Secundário; Licenciatura; 

Frequência Escola; Sem habilitações; Inf. 
não disponível 

Profissão 

Canalizador; Carpinteiro; Cozinheiro; 
Dir_Gerente; Doc. Universitário; 

Eletricista; Emp_Balcao; Estucador; 
Jornalista; Maquinista; Marceneiro; 
Mecânico; Pescador; Past_Padeiro; 

Pintor; Professor; Serralheiro; Servente 

Advogado; Agricultor; Atl_Profissional; 
Armador Ferro; Bancário; Barbeiro; 
Calceteiro; Comerciante; Carteiro; 
Economista; Engenheiro; Estafeta; 
Fotografo; Jardineiro; Ladrilhador; 

Motorista; Pedreiro; Soldador; Técnico; 
Téc_Superior; Vigilante; e Não tem 

Instituição EP-Sintra; e EP-Linhó EP-Carregueira 

Nascimento 
Braga; Bragança; Évora; Faro; Leiria; 
Lisboa; Portalegre; Setúbal; Viana do 

Castelo; Açores; e Madeira

Aveiro; Beja; Castelo Branco; Coimbra; 
Guarda; Porto; Santarém; Vila Real; 

Viseu; e Estrangeiro 

Nacionalidade Portugal; e Angola 

Cabo Verde; Guiné; Guiné Bissau; 
Marrocos; Moçambique; Nigéria; S. 
Tomé e Príncipe; Brasil; Colômbia; 

Venezuela; Bulgária; Espanha; França; 
Itália; Moldávia; Roménia; Rússia; 
Ucrânia; Bolívia; Hungria; e Outros 

Residência Braga; Coimbra; Évora; Lisboa; Setúbal; 
Viana do Castelo; e Vila Real 

Aveiro; Beja; Bragança; Castelo Branco; 
Faro; Guarda; Leiria; Portalegre; Porto; 

Santarém; Viseu; Açores; Madeira; e 
Estrangeiro 

 

A tabela 4 permite-nos inferir a existência de dois grupos (tipologias) de reclusos: os 

reincidentes e os não reincidentes prisionais. No grupo dos reincidentes encontram-se 

50% dos reclusos, os mais jovens de toda a amostra (até 36 anos), com prisões que 

oscilam entre as 2 e as 15 e com condenações que variam entre as 2 e as 24. Os reclusos 

deste grupo cometeram o seu primeiro crime punido com pena de prisão até aos 28 anos 

de idade. São reclusos que, maioritariamente, sofreram a primeira condenação a prisão 

efetiva por cometerem crimes contra o património, os crimes com maior destaque, 

crimes contra a vida em sociedade e outros crimes. 
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Já em relação aos crimes seguintes (outros crimes) pelos quais foram condenados e 

voltaram para a prisão, este reclusos cometeram crimes contra as pessoas, crimes contra 

o património, crimes contra a vida em sociedade, crimes relativos a estupefacientes e 

outros crimes, ou seja, quando reincidem diversificam a atividade criminosa e praticam 

todo o tipo de crimes. Importa, porém, realçar que dentro deste conjunto de crimes os 

crimes contra o património e posteriormente os crimes relativos a estupefacientes são os 

que têm maior expressão. O tempo passado entre a primeira e a última condenação varia 

entre os 4 e os 44 anos, um longo período associado ao crime nos reclusos desta classe.  

 

Em relação às atividades que legalmente servem para assegurar a reinserção social, este 

grupo de reclusos estuda, está em formação profissional ou, na sua grande maioria, não 

têm qualquer atividade. Em relação aos processos pendentes são reclusos que têm entre 

1 e 16 processos pendentes. O que nos indica, desde já, que existe uma grande 

probabilidade de aumentarem o número de condenações e eventualmente do número de 

prisões caso o recluso saia em liberdade antes de ser condenado a uma nova pena de 

prisão efetiva num dos processos que tem pendente. 

 

No grupo dos reclusos não reincidentes ou primários encontram-se os restantes 50% 

dos reclusos, que apresentam idades mais avançadas (entre os 37 e os 85) e cujo número 

de prisões e condenações é em regra de 1 e 1, respetivamente. Os reclusos deste grupo 

cometeram o seu primeiro e único crime punido com pena de prisão entre os 29 e 81 

anos. Os crimes pelos quais foram condenados a prisão efetiva são maioritariamente os 

crimes contra as pessoas embora os crimes relativos a estupefacientes tenham, nesta 

análise, alguma expressão. É um grupo de reclusos que em regra não têm processos 

pendentes e são bastante ativos em relação às atividades que podem assegurar a sua 

reinserção social. A grande maioria trabalha e alguns trabalham, estudam e ainda fazem 

formação profissional.   

 

As covariáveis, como vimos, permitem-nos aumentar o conhecimento sobre os reclusos 

de ambos os grupos da seguinte forma: (i) os reclusos do grupo dos reincidentes 

caracterizam-se por serem maioritariamente solteiros ou viverem em união de facto; (ii) 

por possuírem habilitações que variam entre o primeiro e o segundo ciclo; (iii) por 

serem detentores, em geral, de profissões pouco qualificadas como sejam canalizador, 
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carpinteiro, cozinheiro, eletricista, empregado de balcão, estucador, mecânico, pescador, 

pasteleiro ou padeiro, pintor, serralheiro ou servente como consequência das fracas 

habilitações; (iv) nascerem nos distritos de Braga, Bragança, Évora, Leiria, Lisboa, 

Portalegre, Setúbal, Viana do Castelo e nas regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira; (v) residirem nos distritos de Braga, Coimbra, Évora, Lisboa, Setúbal, Viana 

do Castelo e Vila Real; (vi) cumprem penas, em regra, nos estabelecimentos prisionais 

do Linhó e Sintra; e (vii) possuírem nacionalidade portuguesa ou angolana. 

 

De realçar que encontramos algumas profissões que não correspondiam às habilitações 

apresentadas como foram a de engenheiro, jornalista ou professor. O único recluso que 

apresentava habilitações que correspondiam à profissão que exercia, quando em 

liberdade, foi a de professor universitário. Chamamos, ainda, a atenção para o facto de 

que os locais onde o recluso reside podem coincidir ou não com os locais de 

nascimento, mas nada têm a ver com os locais onde foram cometidos os crimes pelos 

quais foram condenados157.  

  

Em relação ao grupo dos reclusos não reincidentes estes caracterizam-se da seguinte 

forma: (i) por serem casados, divorciados ou viúvos e por estarem ou terem estado 

ligados emocionalmente a outra pessoa; (ii) as suas habilitações são em regra superiores 

às do outro grupo com muitos reclusos com o terceiro ciclo, o secundário e até mesmo 

alguns licenciados, ao que parece que as habilitações literárias podem ser um fator 

dissuasor da reincidência; (iii) as profissões neste grupo são consequentemente mais 

qualificadas como advogado, economista, engenheiro, bancário e vários técnicos 

superiores, embora exista alguns reclusos com profissões pouco qualificadas como 

agricultor, armador de ferro, comerciante, carteiro, estafeta, fotógrafo, jardineiro, 

ladrilhador, motorista, pedreiro, soldador, vigilante; (iv) os distritos de nascimento deste 

grupo de reclusos são Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto, Santarém, 

Vila Real, Viseu e nascidos no estrangeiro; (v) os distritos de residência são Aveiro, 

Beja, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Porto, Santarém, Viseu, Leiria, 

Faro, Açores, Madeira e estrangeiro; (vi) encontram-se a cumprir a pena de prisão no 

Estabelecimento Prisional da Carregueira; (vii) são, maioritariamente, nacionais de 

                                                            
157 Os distritos que apresentaram, por exemplo, mais criminalidade participada no ano de 2010 foram 
Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, Faro e Aveiro. Cfr. Relatório Anual de Segurança Interna 2010, p. 59. 
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Cabo Verde, Guiné, Guiné-Bissau, Marrocos, Moçambique, Nigéria, S. Tomé e 

Príncipe, Brasil, Colômbia, Venezuela, Bulgária, Espanha, França, Itália, Moldávia, 

Roménia, Rússia, Ucrânia, Bolívia e Hungria; e (viii) são residentes nos distritos de 

Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Porto, Santarém, Viseu, 

Leiria, Faro, estrangeiro e regiões autónomas dos Açores e Madeira. 

 

6.5 Discussão dos Resultados 

Cerca de 50% dos reclusos que reincidem são jovens com idades até aos 36 anos, com 

prisões que variam entre 2 e 15, com condenações que variam entre 2 e 24 e processos 

pendentes que variam entre 1 e 17. O que é perfeitamente elucidativo da real dimensão 

deste grave problema social, “cada vez existem mais reclusos reincidentes com idades 

muito baixas que nos provocam grandes problemas”158 (Anexo VI).  

 

Assim, os delinquentes mais jovens reincidem mais e os delinquentes mais velhos 

reincidem menos. O que na verdade pode estar relacionado com necessidades de 

afirmação no mundo do crime, com a maior exposição ao consumo de drogas, com a 

falta de oportunidades no mundo do trabalho, o que tem tendência para se agravar com a 

crise económica, e com a existência de um sistema judiciário tolerante e perdulário com 

a criminalidade juvenil que induz à reincidência o que é confirmado pelos nossos 

resultados. Fatos que puderam ser verdadeiros e até puderem servir como atenuantes 

mas nunca como desresponsabilizantes ou desculpantes dos crimes cometidos.  

 

Mais grave se torna o problema quando em relação aos meios que o sistema prisional 

tem para promover a reinserção social dos reclusos (trabalho, estudo e formação 

profissional), os reincidentes, na sua grande maioria, não faz uso desses meios ao seu 

dispor, “os reclusos têm direito a tudo até ao MEO159 e por isso não fazem nada”160 

(Anexo VII). Facto que “aniquila” as finalidades da execução da pena de prisão, ou seja, 

a reinserção do agente na sociedade, através de uma conduta socialmente responsável 

que o impeça de cometer crimes. 

 

                                                            
158 Declaração do guarda f da EP Linhó. 
159 Cfr. http://www.meo.pt/conhecer/oquee/MEO/Pages/tv.aspx (consultado em 06-11-2011). O serviço 
MEO inclui 159 canais de televisão, internet e telefona (Voz). 
160 Declaração do guarda g da EP Linhó. 
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O grupo dos não reincidentes em relação aos mesmos meios é, em oposição, bastante 

mais ativo. Em regra, o tipo de crime que os levou à cadeia foram os crimes contra as 

pessoas, que na sua grande maioria são crimes expressivos ou emocionais, que ocorrem 

por impulso, em momentos de “loucura”, em que a pessoa no momento seguinte já se 

arrependeu, que são punidos com penas de prisão pesadas o que torna estes reclusos de 

difícil reincidência.  

 

Já no grupo dos reincidentes os tipos de crime que os levou pela primeira vez à cadeia 

foram, na sua grande maioria, os crimes contra o património. Os chamados crimes 

instrumentais ou materiais, imbuídos de uma certa racionalidade, uma vez que são 

premeditados como um meio para alcançar um ganho económico. São crimes que em 

regra são punidos com penas leves e por isso, pesados os prós e os contras, julgados 

atraentes pelos criminosos, o que no seu conjunto torna estes reclusos de fácil 

reincidência.  

 

Ainda que, em regra, exista uma certa diversificação da atividade criminosa em relação 

aos tipos de crime cometidos posteriormente. Este fato parece-nos demonstrar um certo 

arrojo e destemor face ao sistema prisional, em particular, e ao sistema judicial, em 

geral, “eles não têm respeito nenhum por ninguém com este novo Código de Execução 

de Penas”161 (Anexo IX). De realçar, ainda, que o tempo entre a primeira e a última 

prisão parece-nos um indicador que os reclusos do grupo dos reincidentes são de difícil 

“cura”, recorrendo às ideias da escola humanista de Lombroso, fazendo da idade e tudo 

o que lhe está agregado bons conselheiros. 

 

Os resultados obtidos em relação às covariáveis revelam-nos que o grupo dos 

reincidentes é composto por reclusos na sua grande maioria solteiros e com falta de 

laços amorosos e emoção nas suas vidas. Sendo que este é um assunto que nos 

ultrapassa nesta demanda, limitamo-nos a dizer o óbvio: que são indivíduos, 

voluntariamente ou involuntariamente, egocêntricos muito focados neles mesmos e por 

isso mais cerebrais e racionais que os reclusos do grupo dos não reincidentes. Que 

vivem ou já viveram relações amorosas e por isso, também, se revelam mais emocionais 

do que racionais. 

                                                            
161 Declaração do Guarda i da EP Sintra. 
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As fracas habilitações e consequentemente trabalhos pouco qualificados são apanágio 

do grupo dos reincidentes. Contrariamente, melhores qualificações e consequentemente 

trabalhos melhor qualificados são característicos dos não reincidentes. Fato que nos 

puderam indicar que a aposta na educação será uma solução para alguma da 

criminalidade pouco elaborada associada ao grupo dos reincidentes. O mesmo não 

poderá dizer-se da criminalidade mais elaborada, como a verificada no grupo dos não 

reincidentes e alguma criminalidade como a corrupção, crimes de colarinho branco ou 

poluição ambiental, que não têm expressão na população prisional portuguesa, 

associada a melhores habilitações 

 

Os locais de nascimento e residência são meros indicadores, que pouca ou nenhuma 

relevância têm para o caso, uma vez que o delinquente pode ter nascido num local, 

residir noutro, cometer os seus crimes em vários outros locais e cumprir pena de cadeia 

noutro local diferente dos anteriores. De realçar, no entanto, que em relação ao grupo 

dos reincidentes os nascidos em Braga, Évora, Lisboa, Setúbal e Viana do Castelo 

mantêm-se a residir nos locais de nascimento após cumprimento da pena de prisão. 

 

Os estabelecimentos prisionais do Linhó e Sintra albergam grande parte dos reclusos 

que integram o grupo dos reincidentes. Parece-nos que constitui uma situação difícil de 

gerir, principalmente quando as penas são pesadas, uma vez que, como vimos, estes 

reclusos são muito racionais, e que para além de encontrarem outros reclusos 

conhecidos com quem formam grupos, estudam as fragilidades e problemas do sistema 

prisional para melhor tirar proveito de todas as situações possíveis. “Aqui temos famílias 

quase inteiras presas, o que nos trás grandes problemas” como nos proferiu a 

funcionária d da EP Linhó (Anexo IV).  

 

Por fim, quanto à nacionalidade o grupo dos reincidentes é maioritariamente composto 

por nacionais e angolanos, porém a surpresa está em relação aos não reincidentes 

oriundos sobretudo de países estrangeiros sendo que nem sobre todos pendem processos 

de extradição e ao contrário do que o estudo do Observatório da Emigração vaticinou 

concluímos que não é assim tão fácil a um estrangeiro ir parar à cadeia e por isso 

reincidir criminal ou prisionalmente. 
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Com a introdução das declarações dos funcionários prisionais, extraídas dos 

questionários, estamos a validar ou reforçar o conhecimento extraído da análise 

quantitativa, através do conhecimento extraído qualitativamente, numa perspetiva de 

metodologia mista.  
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Capítulo VII – Conclusões 

A política prisional portuguesa, hodierna do ponto de vista ideológico, um pouco a par 

do que acontece nos restantes países europeus, está em contra ciclo com as ideias da 

Nova Criminologia ou Escola Neoclássica. O ideal quase que exclusivo de reabilitação 

e ressocialização dos reclusos está em crise pelo continuado aumento da criminalidade e 

sobretudo pelas altas taxas de reincidência prisional (50% de reincidentes prisionais), à 

semelhança do que os Estados Unidos da América já tinham concluído (Moliné e Pijoan 

2001) e como Giddens (2008) constatou na generalidade dos países. “Eles mais cedo ou 

mais tarde vêm cá para outra vez, temos aqui reclusos que são verdadeiros 

profissionais do crime” como nos declarou o guarda h da EP Sintra (Anexo VIII). 

 

É, por isso, necessário encontrar um equilíbrio entre a necessidade de reabilitação e 

ressocialização do recluso para a sociedade e a dissuasão ou intimidação geral162, o que 

contribuirá para uma aumento da eficácia e eficiência da política prisional na defesa da 

segurança e liberdade da sociedade. Necessitamos, assim, de melhores prisões e 

melhores funcionários prisionais, mas também de uma gestão mais rigorosa e firme de 

todo o sistema prisional163.  

 

A primeira hipótese, H1: A política prisional contribui para a dissuasão da criminalidade 

entre a população reclusa, não é verificada porque o traçado dos perfis dos reclusos 

permitiu-nos verificar que existe um perfil com 50% dos reclusos que contabiliza 

prisões que oscilam entre 2 e 15 e um número de condenações que varia entre 2 e 24. 

Estes números contrariam a hipótese de que a política prisional contribua para a 

dissuasão da criminalidade entre a população reclusa. 

                                                            
162 Um pouco à semelhança da prevenção geral negativa, da doutrina da medida da pena, considerada 
vazia de conteúdo por Figueiredo Dias. Cfr. Dias, Jorge de Figueiredo. 2011. Direito Penal Português: As 
Consequências Jurídicas do Crime. Coimbra: Coimbra Editora, p. 242. Porque “os homens sentem menos 
inibição em ofender alguém que se faça amar do que outro que se faça temer, porque a amizade implica 
um vínculo de obrigações, o qual, devido à maldade dos homens, em qualquer altura se rompe, conforma 
as conveniências. O temor por seu turno implica o medo de uma punição, que nunca mais se extingue.” 
(Maquiavel 2007: 120)  
163 “A disciplina procura reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode 
e deve resolver-se em corpos individuais a vigiar, amestrar, utilizar, e eventualmente punir” (Foucault 
2006: 258) 



A Política Prisional e a Criminalidade Portuguesa Contemporânea 

 
 

96 
 

A utilização do teste Qui-quadrado para analisar a dependência/independência entre 

pares de variáveis permitiu-nos ainda extrair algumas conclusões importantes no que 

respeita a pares de variáveis, permitindo-nos testar as duas restantes hipóteses. 

 

(1) Atividade prisional versus número de crimes 

Assim, para testar a segunda hipótese, com base no teste Qui - quadrado tem-se: 

H2.1: O trabalho prisional não influencia a taxa de reincidência prisional, versus 

H2.2: O trabalho prisional influencia a taxa de reincidência prisional 

 

A metodologia do referido teste gera a Tabela 5, tabela de contingência, à custa da qual 

é calculado o valor do teste permitindo-nos testar a hipótese. 

 

Tabela 5 - Atividade Vs Prisões  

 
Prisões 

Total1 2 3 4 5 
Atividade Trabalha 265 110 35 16 14 440 

Formação 59 30 13 8 2 112 
Estuda 113 46 15 7 2 183 
Trabalha/Estuda/Formação 58 13 4 1 1 77 
Nenhuma 426 225 91 41 48 831 

Total    921 424 158 73 67 1643
 

Em consequência tem-se valor p = 0,002 <α = 0.05, pelo que se rejeita H2.1 e aceita H2.2, 

assim se concluindo que atividade prisional e reincidência são variáveis dependentes. 

Esta conclusão é extremamente importante porque ela nos diz que a atividade influencia 

o número de prisões; assim, uma boa política prisional tendente a minorar a reincidência 

consistiria na elaboração de mais e mais atividades. Mais, com atividades bem 

elaboradas, o artesanato, por exemplo, poderia conduzir a receitas para a instituição 

prisional bem como a uma poupança para os reclusos da qual viriam a beneficiar 

quando voltassem a ser membros plenos da sociedade. 

 

(2) Habilitações versus Número de Prisões 

Com esta análise pretendemos testar a terceira hipótese,  

H3.1: O ensino não influencia a taxa de reincidência prisional, versus 
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H3.2: O ensino influencia a taxa de reincidência prisional 

 

A metodologia do referido teste gera a Tabela 6, tabela de contingência, à custa da qual 

é calculado o valor do teste permitindo-nos testar a hipótese. 

 

Tabela 6 - Habilitações Vs Prisões  

 
Número de Prisões 

Total 1 2 3 4 5 ou + 
Habilitações 1 263 147 45 26 30 511 

2 261 141 70 17 18 507 
3 161 47 21 14 3 246 
4 69 33 5 1 4 112 
5 15 3 1 2 1 22 
9 100 33 12 9 7 161 

Total 869 404 154 69 63 1559 

 
A aplicação do teste Qui-quadrado para analisar a dependência/independência entre 

estes pares de variáveis conduz a um valor p = 0 < α = 0.05, pelo que se rejeita H3.1, 

aceitando-se H3.2, assim se concluindo que habilitações e número de prisões são 

variáveis dependentes. A análise da tabela de contingência (Tabela 6) permite-nos 

verificar que à medida que o nível educacional aumenta diminui o número de prisões. 

Este resultado é também importante no que concerne a futuras políticas de atividades na 

prisão, pois os reclusos deveriam ser incentivados a estudar, por todas as razões mais 

esta (tentar assim diminuir o número de prisões por recluso). 

Como resposta à pergunta de partida: Em que medida a política prisional portuguesa 

contribui para a dissuasão da criminalidade na população reclusa masculina? A atual 

política prisional dá um contributo muito fraco para a dissuasão da criminalidade entre a 

população reclusa masculina, uma vez que existem altas taxas de reincidência prisional. 

Tudo isto é agravado pelo facto de serem crimes praticados por uma população jovem 

com um vasto currículo criminal que na sua grande maioria não pretende mudar de vida, 

uma vez que rejeita os meios de reinserção social colocados à sua disposição. 

 

O tipo de crime que leva estes indivíduos para a cadeia é na sua grande maioria crimes 

económicos, em regra, com uma leve punição em que o seu autor pesa os custos e 
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benefícios de cometer o crime, sendo nesse sentido é um tipo de crime dotado de uma 

certa racionalidade. Este é um facto que reforça a necessidade de dissuasão da 

criminalidade através do sistema prisional, último baluarte da Justiça Penal e um 

garante de uma sociedade mais justa e livre164 para todos. 

 

A política prisional é, assim, na atualidade um ciclo vicioso em que os meios de 

reinserção social, encarados apenas como um direito e não como um dever, não 

funcionam bem. Os reclusos reincidentes têm várias prisões e várias condenações e 

continuam, no entanto, a ter poucas ou nenhumas habilitações ou qualificações, o que 

redunda em trabalhos não qualificados ou ocasionais que, em regra são fonte de fracos 

rendimentos e numa desculpa para mais criminalidade. 

 

A concentração de reclusos reincidentes em determinados estabelecimentos prisionais, 

como verificamos, parece-nos que deveria ser evitada a bem de uma melhor gestão do 

ambiente prisional. Quanto mais rígido e exigente for o ambiente prisional menor será a 

qualidade de vida nas prisões e maior será a punição para um determinado período de 

tempo. Assim, parece-nos que uma redução das penas em troca de um ambiente 

prisional mais austero como forma de dissuasão beneficiaria toda a sociedade.  

 

Assunto que vai muito para além desta investigação e que deveria ser alvo de uma 

investigação mais aprofundado para determinar em que medida se poderia reduzir as 

penas de prisão aumentando a rigidez do regime prisional. Por fim, de realçar, como 

ficou provado, que este é um problema social e que a sua resolução passa muito para 

além dos muros altos, com arame farpado, de uma prisão. A dissuasão, a par com a 

reinserção social, são meros contributos para minorar um problema cujas raízes estão na 

própria sociedade e que por isso seria de uma maior eficácia se resolvido através de 

outras políticas165 que não a política prisional.  

 

                                                            
164 Ao minorar o problema social que é a criminalidade aumentamos a segurança e consequentemente a 
liberdade dos cidadãos. 
165 Através da política educativa, política económica ou política social, aumentando a escolarização, o 
emprego e eliminando a pobreza melhorando, assim, a qualidade de vida das pessoas. 
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Para terminar, relembramos algumas medidas para tornar a política prisional mais 

dissuasora da criminalidade166, são elas: (i) os presos inativos deveriam passar grande 

parte do dia fechados na cela; (ii) os reclusos primários deveriam estar separados dos 

reclusos reincidentes; (iii) a adoção de um regime de reclusão progressivo de prova, 

com início no regime celular, passando ao regime fechado normal e terminando no 

regime aberto com o aproximar do fim da pena; (iv) a eliminação de certas comodidades 

como a televisão por cabo e os computadores dentro das celas entre outras; (v) o uso de 

uniforme colorido e florescente; e (v) uma vigilância e controlo constantes apoiados nas 

novas tecnologias e na cooperação entre todos os agentes do sistema prisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
166 Propostas que foram contextualizadas e anunciadas no capítulo IV desta dissertação.  
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Anexos167 

 

 

 

 

 

 
                                                            
167 As questões colocadas aos reclusos são diferentes mas com sentido similar das colocadas aos guardas, 
na medida em que o nível intelectual é muito diferente de uns para outros, com o objetivo de tornar a 
pergunta percetível a ambos.   



A Política Prisional e a Criminalidade Portuguesa Contemporânea 

 
 

106 
 

 

(Anexo I) 

Entrevista ao Recluso a da EP Linhó 

P: Acha que depois de cumprir a pena a que foi condenado vai voltar a cometer crimes 
correndo o risco de voltar para a cadeia? 

R: Sabe eu o que queria era arranjar um trabalho honesto para sustentar a patroa e os 
nosso filhos mas não o consigo fazer a ganhar 500 ou 600 € e por isso a minha única 
saída vai ser voltar a vender droga com um trabalho à mistura para não dar muito 
estrilho e alertar a polícia.   

As coisas estão muito difíceis lá fora, está tudo muito caro se não for assim como é que 
nós vamos sobreviver. E a cadeia não é assim um sítio tão mau para se viver, nós aqui 
até temos o MEO, vamos ao ginásio e não pagamos, temos comida e dormida paga eu 
no meu barraco nem água potável tinha e a luz era roubada do poste da eletricidade mais 
próximo. 
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(Anexo II) 

Entrevista ao Recluso b da EP de Sintra 

P: Acha que depois de cumprir a pena a que foi condenado vai voltar a cometer crimes 
correndo o risco de voltar para a cadeia? 

R: Eu quero voltar lá para fora e arranjar um trabalho que me dê para me sustentar e 
levar uma vida honesta. Espero nunca mais voltar para a cadeia porque isto não é vida 
não é nada. Reclusos como eu são pau para toda a obra ou somos criados dos “grossos” 
ou somos criados dos guardas. Quem não for violento aqui na cadeia não se safa, aqui 
existe uma hierarquia por grupos. O pessoal do ferro que em geral têm as celas no 
terceiro piso são os que mandam nas alas e controlam tudo lá de cima, depois vêm o 
pessoal do segundo piso e no final o do terceiro piso onde eu me encontro que são os 
escravos. 

Deus queira que eu consiga arranjar um trabalho e nunca mais volte a cometer um 
crime! 
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(Anexo III) 

Entrevista ao Recluso c da EP Linhó 

P: Acha que depois de cumprir a pena a que foi condenado vai voltar a cometer crimes 
correndo o risco de voltar para a cadeia? 

R: Sabe, eu vou-lhe ser sincero, eu não sei fazer outra coisa que não roubar. Tenho 
poucas habilitações e por isso é difícil arranjar um trabalho a ganhar bem logo a solução 
para a minha vida passa por continuar a cometer crimes. Claro que corro o risco de para 
cá voltar mas isso é o menos, a vida aqui não é assim tão má como possa parecer à 
primeira vista. 

Aliás eu já o disse à educadora, no último relatório que ela fez sobre o meu processo de 
ressocialização. Acha que com o que se apreende aqui nós vamos encontrar trabalho em 
lado nenhum. O trabalho passa pela faxina, algumas obras de manutenção da cadeia e 
alguns trabalhos de empresas privadas que ocupam poucos reclusos, na educação os 
professores passam todos os alunos quando alguns nem o nome sabem escrever e na 
formação profissional poucos são os cursos que têm aproveitamento lá fora a não ser o 
de pedreiro, jardineiro, mecânico entre outros que são profissões mal pagas.  

Assim é muito difícil não voltar a roubar! 
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(Anexo IV) 

Entrevista à Funcionária Prisional d da EP Linhó 

P: Considera que o sistema prisional atual funciona como um meio dissuasor da 
criminalidade em Portugal? 

R:A única coisa que o sistema prisional faz é reter os criminosos dentro das prisões para 
que eles não cometam os crimes lá fora. O poder político preocupa-se muito com a 
criminalidade mas muito pouco com a reclusão. Será que estamos a reabilitar o a 
ressocializar alguém aqui dentro? Se estamos ninguém sabe concretamente como e 
porquê, uma vez que não existe um sistema de triagem que nos dê garantias disso. Um 
sistema de reclusão progressiva de prova com início na prisão celular, à semelhança 
regime de segurança, passando para o regime aberto e terminando no regime aberto de 
preparação para a vida em liberdade daria muito mais garantias, tanto ao sistema como à 
sociedade de que o recluso estaria preparado para a vida em liberdade longe do crime. 

Por outro lado, aqui temos famílias quase inteiras presas, o que nos trás grandes 
problemas, e significa que o crime já se tronou um modo de vida destas pessoas, ou 
seja, o sistema prisional não funciona como um meio dissuasor da criminalidade mas 
como um forma catalisadora dessa mesma criminalidade. Aquelo velho chavão de que 
as prisões são universidades do crime assenta que nem uma luva às prisões e ao sistema 
prisional em geral. 
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(Anexo V) 

Entrevista ao Guarda Prisional e da EP Carregueira 

P: Considera que o sistema prisional atual funciona como um meio dissuasor da 
criminalidade em Portugal? 

R: Sabe nós, aqui, temos uma população reclusa mais velha a cumprir penas em regra 
pesadas e por isso é difícil voltarem a reincidir. Por outro lado esta foi uma cadeia que 
deveria servir de modelo às restantes cadeias do sistema prisional e por isso ainda se 
mantêm aqui alguma rigidez em termos de procedimentos, como os reclusos ao chegar 
ao refeitório sentam-se na primeira mesa em que tiverem vaga e só se levantam, depois, 
de comer quando tiverem autorização do guarda que lá estiver de serviço, a grande 
maioria ainda utiliza uniforma, entre outros. 

Eu creio que pelo menos aqui o sistema prisional funciona como um meio dissuasor da 
criminalidade uma vez que são raros os reclusos que voltam a cá entrar por uma 
segunda vez. 
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(Anexo VI) 

Entrevista ao Guarda Prisional f da EP do Linhó 

P: Considera que o sistema prisional atual funciona como um meio dissuasor da 
criminalidade em Portugal? 

R: Para quem passou 25 anos da sua vida profissional trabalhando em várias cadeias na 
zona centro do país nunca a situação esteve tão boa para os reclusos, eles têm direito a 
todo o tipo de mordomias. Se por ventura um recluso se sentir mal disposto durante a 
noite o enfermeiro que está de serviço para fazer o rastreio, para evitar eventuais 
problemas futuros, envia-o imediatamente para o hospital onde chega e é logo atendido 
passando a frente de todos os outros pacientes que ali estiverem à espera de consulta. 

 

Por outro lado, aqui no Linhó cada vez existem mais reclusos reincidentes com idades 
muito baixas o que nos trás grandes problemas. O que, a meu ver, se fica a dever a um 
sistema que privilegia os direitos dos reclusos em detrimento dos deveres e por outro à 
irreverência fruto da sua juventude que os leva a pensar que não há limites. Algo que o 
sistema tal como está estruturado não consegue impor aos reclusos (limites) e que 
dificulta em muito a dissuasão da criminalidade. 

 

Veja bem que os reclusos não são obrigados a trabalhar, eles podem ficar simplesmente 
na cela a ver televisão ou a jogar nas Play Stations logo como é que os vamos 
ressocializar para que eles quando saírem em liberdade não voltem a cometer crimes. Eu 
já tive reclusos que me disseram pessoalmente que quando voltarem lá para fora vão 
continuar a cometer crimes. Mas se ler alguns relatórios das educadoras de certos 
reclusos eles dizem taxativamente que quando voltarem para a vida em sociedade vão 
voltar a delinquir. 
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(Anexo VII) 

Entrevista ao Guarda Prisional g da EP Linhó 

P: Considera que o sistema prisional atual funciona como um meio dissuasor da 
criminalidade em Portugal? 

R: Hoje em dia ninguém quer problemas aqui na prisão, se uma guarda fala mais 
asperamente a um recluso e por acaso lhe diz algum palavrão, o recluso vai fazer queixa 
ao chefe da ala que é obrigado a fazer uma participação e o guarda está metido num 
molho de brócolos. E até pode ter sorte com uma repreensão oral ou escrita se não lhe 
for aplicada uma pena de multa e lhe forem ao ordenado. Isto é o nosso ganha-pão! 

Aqui no Linhó, até agora, cada diretor por que aqui passou fez o que quis e que lhe 
apeteceu bastava para o efeito fazer emendas ao regulamento interno. O que resultava 
em que muitos deles enchiam os reclusos de benefícios e comodidades o que depois era 
muito difícil para os diretores mais moderados retirar esses benefícios e comodidades. 
Cá no Linhó, os reclusos têm direito até ao MEO e por isso não fazem nada, passam o 
tempo nas celas a ver filmes ou a jogar nos computadores. Para eles a reclusão são umas 
férias e por isso está muito longe de ser um meio dissuasor da criminalidade. 
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(Anexo VIII) 

Entrevista ao Guarda Prisional h da EP Sintra 

P: Considera que o sistema prisional atual funciona como um meio dissuasor da 
criminalidade em Portugal? 

R: O sistema prisional atual protege mais que tudo os reclusos. Eles pouco ou nenhum 
dever tem. Veja bem que somos nós que depois de abrirmos as celas temos que ir 
verificar se o recluso está de facto acordado, quando ele passou a noite a ver filmas ou a 
jogar na Play Station. O que é um verdadeiro atentado à segurança uma vez que por 
vezes entram três a quatro guardas por ala para abrir as celas. Mais, existem reclusos 
que têm melhores condições de vida aqui na prisão do que têm lá fora em liberdade.  

Nestas condições o sistema prisional diria que em vez de dissuadir ele fomenta a 
criminalidade e por isso eles mais cedo ou mais tarde vêm cá parar outra vez, temos 
aqui reclusos que são verdadeiros profissionais do crime. Agora com o novo Código de 
Execução de Penas se o recluso chamar “filho da mãe” a um guarda e o guarda 
participar o recluso tem o direito de impugnar, o que leva à suspensão de qualquer 
medida a aplicar o recluso por um período indeterminado até que o TEP decida a favor 
de uma das partes. O que na prática leva a um sentimento de impunidade entre os 
reclusos e à desmotivação entre os guardas prisionais. 
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(Anexo IX) 

Entrevista ao Guarda Prisional i da EP Sintra 

P: Considera que o sistema prisional atual funciona como um meio dissuasor da 
criminalidade em Portugal? 

R: Atualmente o sistema prisional é uma perfeita anarquia, os presos fazem o que 
querem e só não tomam conta da cadeia porque não querem, eles não respeitam 
ninguém com este novo código de execução de penas. Para além do mais têm a 
cobertura e o apoio de tudo e de todos. Aqui há dias, durante um fim-de-semana, 
andaram para ai à facada uns com os outros e acredita que a direção da cadeia soube da 
notícia pelos jornais antes da segunda-feira seguinte. Veja lá ao estado a que as coisas 
chegaram. 

Isto só lá vai com a liderança das cadeias por militares. O que é que um sociólogo, 
psicólogo ou jurista percebem disto, nada! Com a agravante de andarem com os 
reclusos ao colo para não arranjarem problemas e não estragarem as suas carreiras. 

Hoje em dia o sistema prisional serve para manter os reclusos dentro das prisões para 
não causarem estragos lá fora e pouco mais, pelo que, respondendo diretamente à sua 
pergunta, atualmente o sistema prisional não funciona como um meio dissuasor da 
criminalidade creio que até a faz aumentar. 

 

 

 

 

 


