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PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE ALCOENTRE NO ANO LETIVO DE 2018-2019
01. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS

39 Participantes Idades entre 26 e 78 anos.
Média: 39 anos

21 participantes 
com pelo menos 1 filho

25% Casados / União de facto
11% Divorciados

64% Solteiros

Mín.: 6º ano
71% tem pelo menos o 3º ciclo

21% tem pelo menos o secundário

40% já tinha estado preso antes
Média de 3,5 de pena por cumprir.



Programa EtiPAC
Ética Pessoal e de Acolhimento Comunitário

Alcoentre, 2018/2019
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02. PROGRAMA ETIPAC
OBJETIVOS

O ano 2018/2019 foi o terceiro ano de implementação do 
Programa EtiPAC.

O programa contou com dedicação de 5 voluntários ao 
quais se juntaram um total de 4 convidados.

Os objetivos do programa passavam por:
• Promover o desenvolvimento humano, educativo e 

cultural, nomeadamente através de ferramentas como o 
autoconhecimento e a expressão oral.

• Fomentar valores como a dignidade, o respeito, a 
responsabilidade, a solidariedade de partilha.

• Desenvolver um sentido de comunidade e colaboração, 
através do desenvolvimento de competências como a 
aceitação do outro e o conhecimento dos direitos e 
deveres fundamentais e a troca de experiências.



PARTICIPANTES E CUSTOS
02. PROGRAMA ETIPAC

Em média:

Cada participante esteve em 

53% das sessões.

Cada sessão contou com

6 participantes.

CUSTO TOTAL 

301 €
não contabilizando viagens que foram 

oferecidas pelos voluntários.

CUSTOS MÉDIOS

120 horas 
de voluntariado in loco.

Por participante Por sessão

25 € 20 €

PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS SESSÕES

12 5 15



SATISFAÇÃO GERAL COM O PROGRAMA E OS CONTEÚDOS

02. PROGRAMA ETIPAC

AVALIAÇÃO GERAL DAS 
SESSÕES

Recomendação da sessão 
a um amigo ou familiar

Aprendizagem de 
informações novas

Utilidade das sessões para 
“crescer e melhorar enquanto 

ser humano”

Utilidade das sessões 
para “estar mais atento e 
solidário com os outros”

9,9 9,9 9,7 10 9,8
Todas as sessões com 
avaliações médias 

≥ a 9,5 valores.

Escala de 0 a 10, Fonte: Inquéritos de Satisfação feitos aos Participantes. 

O QUE DIZEM OS NOSSOS
PARTICIPANTES



TESTEMUNHOS
02. PROGRAMA ETIPAC

“Gostei da história de 
vida do Pedro porque 
a história dele é algo 
que conheço bem. 
Deu para ver que 

depois do sofrimento, 
se existir força de 

vontade, tudo pode 
melhorar. Basta 

querer.”

“Um momento muito especial foi 
quando recebemos o convidado 

que veio falar de talento, e percebi 
que todos temos um talento só 
temos de observar de maneira 

diferente”

“Este programa tem me ajudado a saber 
ouvir a história das outras pessoas e saber 

que, para além das minhas histórias de 
vida, há mais. Isso tem me ajudado a ter 

mais força para enfrentar isto e as 
dificuldades do dia-a-dia”

O QUE DIZEM OS NOSSOS
PARTICIPANTES



TESTEMUNHOS
02. PROGRAMA ETIPAC

“Leio [os materiais] sempre depois de cada 
sessão. Comento sempre com algumas 

pessoas do grupo, tenho um colega que já 
frequentou o grupo no ano anterior e 

falamos sobre as sessões e tenho gostado 
muito.”

“Troco ideias com a minha família nas 
visitas [sobre os tema tratados] e várias 
coisas que foram faladas ajudam-me 

melhorar a minha relação com a minha 
companheira”

“Tenho trocado experiências das 
reuniões com alguns colegas e tem 

mexido comigo.“

“A maneira como 
vocês nos tratam faz-
me sentir uma pessoa 
normal (…). Só tenho 

de agradecer todos os 
momentos a todos. 
Todos os 15 dias eu 
espero por vocês!”

O QUE DIZEM OS NOSSOS
PARTICIPANTES



AVALIAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS
02. PROGRAMA ETIPAC O QUE DIZEM OS NOSSOS

VOLUNTÁRIOS

O GRUPO
O grupo registou melhorias nas seguintes dimensões:

- - conhecimento entre membros,
- A empatia demonstrada,
- Entreajuda,
- Abertura para fazerem partilhas pessoais,
- Capacidade para lidar com opiniões díspares dentro do 

grupo,
- Conflitos entre membros. 

Registando uma subida de 28% para77% no índice de 
maturidade do grupo. 



AVALIAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS
02. PROGRAMA ETIPAC O QUE DIZEM OS NOSSOS

VOLUNTÁRIOS

n = 5 , para esta análise foram 
apenas considerando os 
participantes pra os quais foi 
possível recolher a percepção
dos voluntários no início e final 
do programa.

Fonte: Inquérito Voluntários – avaliação inicial e avaliação final. 

OS PARTICIPANTES

• No final do programa todos maioria dos participantes tinha melhorado 
o se envolvimento nas discussões e conversas existentes. Note-se 
conteúdo que menos de 50% atingiam o nível considerado como 
“adequado”.

• No final do programa 3 participantes demonstravam assertividade nas 
suas intervenções. Destes, 2 não demonstrava a mesma competência 
na avaliação inicial.

• Verificou-se um aumento no nível de confiança que os voluntários 
depositavam em cada participante para o desempenho de funções de 
responsabilidade. Na avaliação inicial a média era de 3,4 valores (em 
10) e na avaliação final a média foi de 5,6 valores (em 10). Salvo uma 
exceção, foi registada tendência positiva para todos os participantes.



Programa RHI
Relações Humanas Improváveis
Alcoentre, 2018/2019
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03. PROGRAMA RHI
OBJETIVOS

O ano 2018/2019 foi o segundo ano de implementação 
do Programa RHI.
O programa contou com dedicação de 5 voluntários 
ao quais se juntou 1 convidado.

Os objetivos do programa passavam por:

• Desenvolver competências comportamentais 
interpessoais - tais como linguagem não verbal, a 
empatia, e a gestão de problemas - fundamentais 
na criação e manutenção de relações humanas 
construtivas;

• Promover um sentido de comunidade e 
colaboração, através da experiência de grupo e das 
dinâmicas intrínsecas a este (respeito mutuo, 
cumprimento de regras, honestidade, …)



PARTICIPANTES E CUSTOS
02. PROGRAMA RHI

Em média:

Cada participante esteve em 

47% das sessões.

Cada sessão contou com

9 participantes.

CUSTO TOTAL 

198 €
não contabilizando viagens que foram 

oferecidas pelos voluntários.

CUSTOS MÉDIOS

93 horas 
de voluntariado in loco.

Por participante Por sessão

10 € 17 €

PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS SESSÕES

19 5 12



SATISFAÇÃO GERAL COM O PROGRAMA E OS CONTEÚDOS
02. PROGRAMA RHI

AVALIAÇÃO GERAL DAS 
SESSÕES

Recomendação da sessão 
a um amigo ou familiar

Aprendizagem de 
informações novas

Utilidade das sessões para 
“crescer e melhorar enquanto 

ser humano”

Utilidade das sessões 
para “estar mais atento e 
solidário com os outros”

8,5 9,2 8,4 8,4 8,2 
Todas as sessões com 
avaliações médias 

≥ a 7,7 valores.

Escala de 0 a 10, Fonte: Inquéritos de Satisfação feitos aos Participantes. 

O QUE DIZEM OS NOSSOS
PARTICIPANTES



TESTEMUNHOS
02. PROGRAMA RHI

“Os jogos e conversas foram ambos 
importantes. Comecei a ver mais 
soluções e menos problemas ou 

dificuldades. Tento levar a minha vida um 
dia de cada vez.”

“Gostei particularmente do jogo a 
pares em que tinhamos de adivinhar 

as personalidades cujo o nome estava 
escrito numa pequena folha de papel. 

E gostei muito do "jogo" no qual 
tinhamos de falar 1min. à frente de 
todos os outros, pois julgo que esse 

exercício é reamente importante para 
ajudar a desenvolver as capacidades 

de oratória em público.“

“Gostei de todos os 
exercicios em que nos 

tivessemos de por na pele 
dos outros. Também 

gostei muito dos 
exercicios de treino para 
o pitch e o próprio pitch. 
Este (o primeiro) porque 

nos faz pensar. O 
segundo, pitch porque 
penso que é muito útil 

além de ser engraçado.”

O QUE DIZEM OS NOSSOS
PARTICIPANTES

“[O mais importante foi] o 
facto de me dar a conhecer 

aos outros. Falar de 
experiências de vida, 

transmitir conhecimentos 
culturais (…).”



TESTEMUNHOS
02. PROGRAMA RHI

“Depois das sessões discutimos 
sempre e falamos sobre os temas 
abordados, e também aconselho 

outros, aos quais penso que o RHI se 
adequa, a juntarem-se ao grupo 

futuramente.”

“Já aconteceu depois e antes das sessões 
trocar e debater alguns pontos de vista 

com colegas que ferquentam a 
"formação", também costumo ler os 

materiais depois das sessões”

“Sabendo que tenho a responsabilidade 
de estar disponivel às horas e dias certos 
para estar presente nas sessões [do RHI], 

cresce a preocupação e a 
responsabilidade pessoal.“

“Sabermos escutar 
melhor os outros. 

Tentando ser sempre 
mais diplomático e 

menos problemático.”

O QUE DIZEM OS NOSSOS
PARTICIPANTES



AVALIAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS
02. PROGRAMA RHI O QUE DIZEM OS NOSSOS

VOLUNTÁRIOS

O GRUPO
O grupo registou melhorias nas seguintes dimensões:

- conhecimento entre membros,
- A empatia demonstrada,
- Entreajuda,
- Abertura para fazerem partilhas pessoais,
- Capacidade para lidar com opiniões díspares dentro do 

grupo.  

Registando uma subida de 67% para 83% no índice de 
maturidade do grupo. 

Fonte: Inquérito Voluntários – avaliação inicial e avaliação final. 



AVALIAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS
02. PROGRAMA RHI O QUE DIZEM OS NOSSOS

VOLUNTÁRIOS

n = 5 , para esta análise foram 
apenas considerando os 
participantes pra os quais foi 
possível recolher a perceção 
dos voluntários no início e final 
do programa.

• No final do programa todos os participantes atingiram um nível 
“adequado” de envolvimento nas discussões e conversas existentes. 
Note-se ainda que, destes, na avaliação inicial, dois tinham sido 
avaliados como tendo um nível “excessivo”, sendo assim verificada 
uma melhoria nestes casos.

• No final do programa 3 participantes demonstravam assertividade nas 
suas intervenções. Destes, 1 não demonstrava a mesma competência 
na avaliação inicial.

• Verificou-se um aumento no nível de confiança que os voluntários 
depositavam em cada participante para o desempenho de funções de 
responsabilidade. Na avaliação inicial a média era de 4,6 valores (em 
10) e na avaliação final a média foi de 7,4 valores (em 10). Foi registada 
tendência positiva para todos os participantes.

Fonte: Inquérito Voluntários – avaliação inicial e avaliação final. 

OS PARTICIPANTES



Labora
Alcoentre, 2018/2019
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03. PROGRAMA LABORA
OBJETIVOS

O ano 2018/2019 foi o primeiro ano de implementação do Programa Labora.
O programa contou com dedicação de 5 voluntários ao quais se juntaram 4 
convidados.

Os objetivos do programa passavam por:

• Dotar os reclusos de competências não técnicas que promovam a sua 
empregabilidade - tais como a elaboração de um CV, boas práticas em 
entrevistas, ou como abordar um possível empregador.

• Refletir sobre as principais dificuldades na procura e manutenção de um 
emprego, e capacitar os participantes para ultrapassar as dificuldades 
através de ferramentas concretas (grupos de apoio, plataformas 
específicas de procura de trabalho, etc.).

• Motivar os participantes a querer procurar e manter um emprego estável 
e honesto, inspirando-os através de testemunhos.



PARTICIPANTES E CUSTOS
02. PROGRAMA LABORA

Em média:

Cada participante esteve em 

60% das sessões.

Cada sessão contou com

4 participantes.

CUSTO TOTAL 

192 €
não contabilizando viagens que foram 

oferecidas pelos voluntários.

CUSTOS MÉDIOS

103 horas 
de voluntariado in loco.

Por participante Por sessão

24 € 19 €

PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS SESSÕES

8 5 10



SATISFAÇÃO GERAL COM O PROGRAMA E OS CONTEÚDOS
02. PROGRAMA LABORA

Escala de 0 a 10, Fonte: Inquéritos de Satisfação feitos aos Participantes. 

AVALIAÇÃO GERAL DAS 
SESSÕES

Recomendação da sessão a 
um amigo ou familiar

Aprendizagem de informações 
novas

9,0 9,3 9,5 
Todas as sessões com 
avaliações médias 

≥ a 8,0 valores.

O QUE DIZEM OS NOSSOS
PARTICIPANTES



TESTEMUNHOS
02. PROGRAMA LABORA

“Na sessão do currículo vitae ganhei mais 
ferramentas para fazer um currículo com 

intuito muito objetivo à procura de um 
trabalho, sendo que eu completei um curso 
profissional para a área de eletricidade que 

me ajuda a fazer com que me candidate 
para um emprego. Considero muito boa a 

sessão e recomendaria.“

O QUE DIZEM OS NOSSOS
PARTICIPANTES

“Para mim a entrevista 
simulada com o Jorge 

foi uma experiência 
pioneira sendo que 

nunca fui a uma 
entrevista e não tinha 

conhecimentos 
aprofundados acerca 

do assunto. Também foi 
importante a sessão 

acerca da auto-
confiança e como 
devemos encarar a 

vida.“

“Projeto foi bastante produtivo e 
em mim teve um grande impacto 

nesta fase da minha vida e 
aconselho vivamente a 

continuação. Todos os temas 
como as pessoas que os fazem 
estão de parabéns e um muito 

obrigado por tudo.“



TESTEMUNHOS
02. PROGRAMA LABORA

“Aprendi muito acerca das 
entrevistas e sobre assuntos 

do currículo, gostei e foi bom 
levar na minha memória as 

coisas faladas para avançar 
numa boa entrevista de 

trabalho. Gostei e aprendi 
muito como Sr. Jorge que me 

deu a conhecer algumas 
coisas muito importantes 

para a vida. A APAC para 
mim uma melhor forma para 
a reinserção de uma pessoa 

dentro da prisão.  Muito 
obrigado a todos pela força 

e ajuda em encontrar as 
ferramentas que eu mais 

precisava encontrar.”

“Gostei muito da 
sessão realizada com 

o Duarte sobre 
"networking", os 

conteúdos 
apresentados e 

discutidos são uma 
mais valia para o 

nosso futuro.”

O QUE DIZEM OS NOSSOS
PARTICIPANTES



AVALIAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS
02. PROGRAMA LABORA O QUE DIZEM OS NOSSOS

VOLUNTÁRIOS

O GRUPO

O grupo registou melhorias nas seguintes dimensões:
- conhecimento entre membros,
- A empatia demonstrada,
- Entreajuda,
- Abertura para fazerem partilhas pessoais,
- Capacidade para lidar com opiniões díspares dentro do grupo,
- Conflitos entre membros.

Registando uma subida de 28% para 77% no índice de maturidade do 
grupo. 

Fonte: Inquérito Voluntários – avaliação inicial e avaliação final. 



AVALIAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS
02. PROGRAMA LABORA O QUE DIZEM OS NOSSOS

VOLUNTÁRIOS

OS PARTICIPANTES

n= 6, para esta análise serão 
apenas considerando os 
participantes pra os quais foi 
possível recolher a percepção dos 
voluntários no início e final do 
programa.

• No final do programa quatro os participantes tinham um nível 
“adequado” de envolvimento nas discussões e conversas existentes, 
todos eles com essa mesma competência verificada na avaliação 
inicial. Um participante um aumento na sua participação, passando de 
“inexistente” para “insuficiente”, apesar de não ter atingido do nível de 
“adequado”.  

• No final do programa 5 participantes demonstravam assertividade nas 
suas intervenções. Destes, 1 não demonstrava a mesma competência 
na avaliação inicial.

• Verificou-se um aumento no nível de confiança que os voluntários 
depositavam em cada participante para o desempenho de funções de 
responsabilidade. Na avaliação inicial a média era de 6,2 valores (em 
10) e na avaliação final a média foi de 7,8 valores (em 10). Foi registada 
tendência positiva para 4 dos participantes.

Fonte: Inquérito Voluntários – avaliação inicial e avaliação final. 



ANEXO ÍNDICE DE MATURIDADE DE UM GRUPO (IMG)

Indicador Escala

𝑥1 Qual o nível de conhecimento que os membros do 
grupo têm uns dos outros? 

1 a 10 onde,
1 = Muito fraco e 10 = Muito elevado

𝑥2 Qual o nível de empatia do grupo? 1 a 10 onde,
1 = Muito fraco e 10 = Muito elevado

𝑥3 Qual o nível de entreajuda do grupo? 1 a 10 onde,
1 = Muito fraco e 10 = Muito elevado

𝑥4 Qual a abertura / conforto dos membros do grupo 
para fazerem partilhas pessoais?

1 a 10 onde,
1 = Muito fraca e 10 = Muito elevada 

𝑥5 Qual a capacidade do grupo lidar com opiniões 
díspares que existam entre os seus membros?

1 a 10 onde,
1 = Muito fraca e 10 = Muito levada 

𝑥6 Existem conflitos dentro do grupo? 0 = Bastantes, 1 = Alguns, 2 = Não

Índice de Maturidade de um Grupo = 𝒙𝟏$𝒙𝟐$𝒙𝟑$𝒙𝟒$𝒙𝟓$𝒙𝟔∗𝟓𝟔𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎

>> Pode variar entre 8,3 % e 100 %
>> Dados recolhidos com base na percepção colectiva dos voluntários.



ANEXO ÍNDICE DE SAÚDE DAS RELAÇÕES COM PESSOAS NO EXTERIOR DO EP (ISR EXTERIOR)

ISR Exterior = (𝒙𝟔$𝒙𝟕$𝒙𝟖𝟑 − 𝒙𝟏$𝒙𝟐$𝒙𝟑$𝒙𝟒$𝒙𝟓
𝟓 ) ∗ 𝟏𝟎𝟎

Indicador Escala

𝑥1
Ter tido uma discussão 

0 = Não aconteceu, 0,5 = Aconteceu 
algumas vezes, 1 = Aconteceu muitas 
vezes

𝑥2 Ter dito uma coisa da qual se arrependeu depois “

𝑥3 Ter sentido que o próprio ou a pessoa com que estava a comunicar, 
tinha deixado coisas por dizer

“

𝑥4 Ter querido dizer uma coisa, mas não ter encontrado o modo ou as 
palavras para o fazer

“

𝑥5 Ter se sentido acusado de uma coisa injustamente “

𝑥6 Ter rido com a pessoa com que estava a comunicar “

𝑥7 Ter recebido um elogio “

𝑥8 Ter feito um elogio “

>> Dados recolhidos em relação ao 
último mês para  contatos (por 
telefone, carta, visita ou outro 
contexto) estabelecidos com 
pessoas que estão fora do EP.

>> Pode variar entre -100% e 100 %

>> Dados recolhidos com base na 
percepção de cada 
participante.



ANEXO ÍNDICE DE SAÚDE DAS RELAÇÕES COM PESSOAS NO INTERIOR DO EP (ISR INTERIOR)

>> Dados recolhidos em relação à 
última semana para contactos
com pessoas  com que se 
interagiu dentro do EP (por 
exemplo outros reclusos, 
técnicos, guardas, membros 
da direção, …).

>> Pode variar entre -100% e 100 
%

>> Dados recolhidos com base na 
percepção de cada 
participante.

ISR Interior = (𝒙𝟏$𝒙𝟐$𝒙𝟑$𝒙𝟏𝟎𝟒 − 𝒙𝟒$𝒙𝟓$𝒙𝟔$𝒙𝟕$𝒙𝟖$𝒙𝟗
𝟔 ) ∗ 𝟏𝟎𝟎

Indicador Escala

𝑥1
Ter ajudado a melhorar uma conversa acesa entre duas pessoas.

0 = Não aconteceu, 1 = 
Aconteceu pelo menos uma 
vez

𝑥2 Pedir ajuda ou falar com alguém porque se percebeu que essa pessoa estava a ter um mau dia. “

𝑥3 Meter conversa com alguém porque ter achado que a pessoa estava com um ar triste. “

𝑥4 Ter estado numa discussão com agressões físicas. “

𝑥5 Ter estado numa discussão acesa (mas que não envolveu agressões físicas). “

𝑥6 Querer dizer alguma coisa a alguém e não ter conseguido. “

𝑥7 Disseste uma coisa de que te arrependeste. “

𝑥8 Disseste uma coisa que foi incompreendida/mal interpretada. “

𝑥9 Foste bruto com alguém por causa de um sentimento que estava a ter, mas que não tinha nada a ver com essa 
pessoa.

“

𝑥10 Fizeste um elogio. “
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Todo o Homem é maior que o seu erro


