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Enquadramento 

A ação enquadra-se no projeto europeu Promoting non-discriminatory alternatives to 
imprisonment across Europe, apoiado pela Comissão Europeia. Norteado pelas Conclusões do 
Conselho da União Europeia sobre as medidas alternativas à prisão: recurso a sanções e medidas 
não privativas de liberdade no domínio da justiça penal, de dezembro de 2019, o projeto visa o 
conhecimento e a promoção do recurso a penas alternativas à prisão no espaço da União 
Europeia, com especial enfoque nas pessoas mais vulneráveis e no impacto da pandemia na 
aplicação e execução daquelas penas.  

O projeto é coordenado pela Penal Reform International – uma organização não-governamental 
que trabalha, ao nível internacional, com vista à promoção de uma justiça penal baseada no 
respeito pelos direitos humanos –, tendo como parceiros a Universidade de Coimbra, através do 
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito, e o Comité de Helsínquia Húngaro, uma organização 
não-governamental de direitos humanos da Hungria. 

O projeto inclui, além de um estudo comparativo sobre as penas alternativas à prisão nos 
Estados-Membros da União Europeia e de um projeto-piloto, a realização de uma ação de 
formação, com o objetivo de discutir o tema da aplicação e execução das penas e medidas não 
privativas da liberdade, bem como de sensibilizar para as especificidades de pessoas em 
situações de vulnerabilidade ou pertencentes a minorias. 

Duração 

A ação terá uma duração de 3 dias.  

Local e data 

Capela do Colégio da Trindade, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 4 a 6 de maio 
de 2022 

Destinatários 

Está previsto abranger cerca de 50 participantes, entre juízes e procuradores (incluindo 
formadores do CEJ e magistrados de tribunais criminais e de tribunais de execução das penas), 
advogados e profissionais da área da reinserção social. Os magistrados serão selecionados com 
a colaboração do CEJ e dos respetivos Conselhos Superiores e os advogados através da Ordem 
dos Advogados; os técnicos de reinserção social serão indicados pela DGRSP.  

Conteúdo 

Para a conceção dos conteúdos da ação de formação, foi desenvolvido um questionário de 
aferição de necessidades (needs assessment), cuja resposta foi solicitada a juízes, procuradores, 
advogados e técnicos de reinserção social. 

O programa inclui a apresentação do estudo comparado sobre a aplicação de penas e medidas 
não privativas da liberdade nos Estados-Membros da União Europeia; abordagem de 
instrumentos internacionais de direitos humanos relevantes para a aplicação de penas e 
medidas não privativas da liberdade e para o tratamento de indivíduos em situação de 
vulnerabilidade; abordagem de questões do quadro legal de aplicação e execução das penas não 
privativas da liberdade; apresentação dos programas estruturados desenvolvidos pela DGRSP 
disponíveis para intervenção junto de pessoas em cumprimento de penas na comunidade, 
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dirigidos a problemáticas específicas ou a certas formas de criminalidade; sensibilização para as 
especificidades de indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou pertencentes a grupos 
minoritários que possam refletir-se na aplicação e/ou execução das penas na comunidade.  

Pretende-se criar oportunidades de diálogo entre os diversos profissionais sobre problemas 
sentidos quer na elaboração e apreciação de relatórios sociais na fase de determinação da pena 
quer na execução das penas na comunidade, com vista a estimular a colaboração e a troca de 
perspetivas.  

A ação contará com a intervenção de académicos, especialistas internacionais, magistrados, 
responsáveis da área da reinserção social e representantes de organizações não-
governamentais. 

 

 

Programa 

 

4 de maio 

14:30-15:00 Abertura e apresentação do projeto PRI Alt Eur e dos objetivos da ação  
- Anabela Miranda Rodrigues, FDUC 

 
15:00-16:30; 16:45-18:15 Enquadramento internacional: abordagem de instrumentos 
internacionais de direitos humanos relevantes para a aplicação de penas não privativas da 
liberdade e para o tratamento de indivíduos em situação de vulnerabilidade; exemplos de 
programas e boas práticas. Discussão 
- Rob Allen, Especialista em justiça penal e reinserção social 
 

5 de maio 

10:00-11:00 Apresentação preliminar do estudo comparado sobre a aplicação de penas e 
medidas não privativas da liberdade nos Estados-Membros da União Europeia  
- Sónia Fidalgo, Inês Horta Pinto, Karla Ishiy - FDUC 
  
11:00-11:15 Pausa 
 
11:15-12:15 A perspetiva de organizações não-governamentais que colaboram na execução de 
penas não privativas da liberdade 
- José de Almeida Brites, Diretor da Associação “O Companheiro” 
 
12:15-13:00 Debate sobre o papel dos organismos públicos e das organizações não-
governamentais na execução de penas e medidas na comunidade 
 
13:00-14:30 Pausa para almoço  
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14:30-15:30 Aspetos do quadro jurídico português relativo à aplicação de penas e medidas não 
privativas da liberdade  

 
– Princípios político-criminais e critérios de aplicação - Anabela Miranda Rodrigues, FDUC 
– Regime jurídico das penas de substituição - Maria João Antunes, FDUC 
– Regime jurídico da liberdade condicional - Sónia Fidalgo, FDUC 

 
15:30-16:15 Aspetos da aplicação e execução da pena de prestação de trabalho a favor da 
comunidade 
– William Themudo Gilman, Juiz Desembargador 
 
16:15-16:30 Pausa 
 
16:30-18:00 Debate 
 

 
6 de maio 

 

9:30-11:30 Aspetos práticos da aplicação e execução das penas e medidas não privativas da 
liberdade  
 
       - A avaliação, a planificação e a execução de penas e medidas na comunidade  

- Apresentação dos programas estruturados desenvolvidos pela DGRSP disponíveis para 
intervenção junto de pessoas em cumprimento de penas na comunidade, dirigidos a 
problemáticas específicas ou a certas formas de criminalidade 

- Especificidades de indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou pertencentes a 
grupos minoritários 

– Ana Cristina Neves, DGRSP - Chefe da Divisão de Execução de Penas e Medidas na Comunidade 

– Jorge Monteiro, DGRSP - Chefe do Centro de Competências de Programas e Projetos 

 
- Discussão entre os participantes sobre dificuldades sentidas na avaliação e na 
planificação de penas e medidas de execução na comunidade e possíveis soluções  

 

11:30-12:00 Pausa 

12:00-13:00 Apresentação do projeto-piloto em matéria de execução de penas e medidas não 
privativas da liberdade aplicadas a pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental  
– Maria João Antunes, FDUC  
– Miguel Xavier, Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental 
– Francisco Navalho, Subdiretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
 
13:00 Encerramento  
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This document is part of the project Promoting non-discriminatory alternatives to 
imprisonment across Europe (PRI Alt Eur), funded by the European Commission under the 
programme JUST-JCOO-AG-2020 — action grants to promote judicial cooperation in civil and 
criminal justice. 

The project is implemented together by Penal Reform International, the Institute for Legal 
Research of the University of Coimbra (Portugal) and the Hungarian Helsinki Committee. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein.  


