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41/188

12 806

99 % 813

Em 1976, Portugal aboliu a pena de morte. A proibição da 
tortura também foi  consagrada na Constituição no mesmo 
ano. Em 18 de setembro de 2017, o país participou do 
lançamento de uma aliança global para o comércio sem 
tortura. Apesar dessa posição política benéfica, e apesar da 
queda drástica do número de presos em Portugal em 2008 
(13.918 presos em 2002 contra 10.807 em 2008), a prisão 
está agora, e tem estado, em ascensão desde a década 
de 1990. Como consequência, a taxa de encarceramento 
aumentou 15% entre 2010 e 2018. 

O aumento do uso da prisão diz respeito principalmente a 
adultos. Portugal organiza a sua política penal a favor dos 
menores através de medidas educativas, pois os jovens só 
podem ser encarcerados  em estabelecimentos prisionais 
a partir dos 16 anos de idade. Antes dessa idade, a criança 
pode executar uma medida privativa de liberdade em um 
dos oito centros educativos do país. Embora o sistema 
judicial português preveja vários dispositivos de atenuação 
da pena, muitos dos quais podem ser decididos mediante 
a imposição da sanção, a duração média da detenção - 31 
meses - parece indicar uma baixa utilização de penas curtas. 
No entanto, a superlotação prisional, o que é em geral  
negativo, é uma preocupação em alguns estabelecimentos. 

O ano de 2012 é marcado por uma reforma legislativa 
que reúne, no mesmo departamento, a Direção Geral de 
Reinserção e os Serviços Prisionais. Essa direção atua em 
todo o país e padroniza a política criminal de um sistema 
prisional complexo. Portugal distingue dois tipos de prisões 
de acordo com critérios de «complexidade de gestão».  

A informação aqui apresentada é uma descrição do sistema 
prisional português. Ela fornece uma compreensão do 
quadro jurídico permanente do país. A Prison Insider 
pretende enriquecer esta ficha ao longo de 2019 através 
de um trabalho colaborativo. O desejo de ver esta ficha em 
constante evolução, fazendo a distinção entre a regra e a 
sua aplicação, exige a participação de todos. 

INTRODUCTION

República 
Parlamentar 

abolida em 
25 de abril 
de 1976

https://www.prison-insider.com/en
https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.prison-insider.com/
https://www.coe.int/fr/
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LISTA DE ACRÓNIMOS

CGP

CPT

DGPJ

DGRSP

GISP

LGBTI

MNP

MST

ONG

OPCAT

PEP

PNUD

RNR

SIDA

SNS

SPACE I

SPT

UNCAT

VIH

WPB

Corpo da Guarda Prisional

Comité Europeu para a Prevenção da Tortura

Direção-Geral da Política de Justiça

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

Grupo de Intervenção e Segurança Prisional

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais

Mecanismo Nacional de Prevenção

Doenças sexualmente transmissíveis

Organização Não Governamental 

Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura

Projeto Educativo Pessoal

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Riscos, necessidades, reatividade

Síndrome da imunodeficiência adquirida

Serviço Nacional de Saúde

Conselho da Europa Estatísticas penais anuais

Sub-Comité para a Prevenção da Tortura

Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes

Vírus da imunodeficiência humana

Plataforma «World Prison Brief»

https://www.prison-insider.com/
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Pena de morte

Data da última 
execução

Os reclusos do corredor 
da morte são colocados 
em instituições, 
enfermarias ou celas 
específicas

não, abolida 
desde 25 de 
abril de 1976

1849

não aplicável

A vida humana é inviolável. A pena de morte 
não existe em nenhuma circunstância (Artigo 
24º da Constituição da República Portuguesa, 
1976). 
Uma pessoa que seria sujeita a pena de morte 
no seu país não pode ser extraditada. 

-

-

O restabelecimento da pena de morte não é uma questão de debate.

INTEGRIDADE FÍSICA

Pena de morte _

https://www.prison-insider.com/en
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

morte em custódia _

Publicação de 
estatísticas sobre 
mortes em custódia

Existem políticas de 
prevenção do suicídio

Uma investigação 
é aberta após uma 
morte

regular
-

todos os 
anos 

sim

violenta

suspeita

-

Uma avaliação de risco de suicídio é realizada 
dentro de 72 horas após a admissão. Cada 
instituição deve também desenvolver e 
implementar um plano de prevenção de 
suicídio (secção 19 dos Regulamentos). 

O diretor da instituição deve, em caso de morte 
violenta ou morte por causa desconhecida, 
preservar o local da morte e as provas até 
a chegada da polícia criminal (artigo 64 do 
Regulamento). 

A morte da pessoa detida deve ser 
imediatamente comunicada:
- a parentes 
- ao gabinete do promotor público
- ao serviço de polícia judiciária
- ao serviço de inspeção da administração 
geral
- às autoridades sanitárias 

A tentativa de suicídio não é, em princípio, punível. Uma exceção muito particular existe: a justiça 
militar sanciona aqueles que tentam terminar suas vidas para escapar do serviço ou dever em 
tempo de guerra. Para além desta exceção, a cumplicidade no suicídio constitui uma infracção 
(artigo 135º do Código Penal).

A lei prevê, após o óbito, que as autoridades prisionais informem imediatamente o cônjuge, a 
pessoa mais próxima ou qualquer outra pessoa previamente designada pelo recluso 1.

1- Observatório Europeu das 
Prisões, «Condições Prisionais em 
Portugal», 2013, p. 17 

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

A proibição da tortu-
ra está presente na 
Constituição e na lei

sim
A proibição da tortura está consagrada no 
artigo 25º da Constituição e nos artigos 243º 
e 244º do Código Penal. 

O país ratificou a 
Convenção das 
Nações Unidas contra 
a Tortura (UNCAT)

sim, 9 de 
fevereiro de 

1989
-

Violência na detenção _

A violência dos guardas 
contra prisioneiros 
é registada pela 
administração

não

A DGRSP mantem um registo não público com 
todas as queixas de atos de violência perpe-
trados por agentes penitenciários. O MNP e o 
Ombudsman  têm acesso a este instrumento. 
As queixas dos reclusos são comunicadas ao 
serviço de auditoria e inspeção dos serviços 
prisionais da DGRSP. 

Violência por parte dos guardas / pessoal

A violência dos 
reclusos contra o 
pessoal é registada 
pelo estabelecimento

sim

Cada instituição é obrigada a estabelecer um 
registo de violência.
Nenhuma estatística sobre violência de 
qualquer tipo é publicada 2.

A pessoa detida objecto de um processo 
disciplinar está inscrita no  registo interno 
específico de cada instituição (artigos 173.o e 
174.o do regulamento). 

Violência dos reclusos contra o pessoal

A violência entre 
prisioneiros é registada 
pelo estabelecimento

sim -

Violência entre prisioneiros

Prevenção da tortura e dos maus-tratos
Um exame médico é necessário no momento da entrada no estabelecimento penitenciário. O 
médico deve, entre outras coisas, procurar sinais de lesões. 

Um exame médico é obrigatório quando o recluso é colocado numa cela disciplinar. Esse exame 
regista a data, hora e quaisquer ferimentos, que são também fotografados (artigo 174º do 
Regimento).

O pessoal médico não recebe treinamento específico para identificar sinais de tortura. Os 
médicos se beneficiam, no âmbito da sua formação geral, de cursos de medicina legal. Cada 
médico pode tomar a iniciativa de se formar especificamente para identificar sinais de tortura. 
Essa formação não é exigida ou fornecida pela administração prisional.

Para informações sobre o monitoramento de organizações internacionais, consulte a seção MNP e outros 
órgãos de controle.

Para informações sobre as organizações de apoio às vítimas de tortura, consulte a secção Oradores 
externos.

2- Observatório Europeu das 
Prisões, «Condições Prisionais em 
Portugal», 2013, p. 43. 

https://www.prison-insider.com/en
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Para mais informações sobre a prisão preventiva e a ultrapassagem da sua duração, consulte a secção 
Pessoas em prisão preventiva.

Detenção secreta 
é permitida não -

A pessoa detida deve ter acesso a um advogado nas horas que se seguem à sua detenção. Em 
geral, o detido tem o direito de contactar o seu advogado a qualquer hora do dia ou da noite 
(artigo 124º do Código de Execução de Sanções e Medidas de Custódia).

A assistência de um advogado é obrigatória em certos casos expressamente previstos na lei, 
ou quando estão em causa questões jurídicas importantes, incluindo a detenção (artigo 147.º 
do Código de Execução das Sentenças). Se o condenado não tiver designado um advogado, o 
tribunal solicitará à Ordem dos Advogados que nomeie um 
(artigo 157º do Código de Execução das Sentenças).

A pessoa detida tem o direito de estabelecer contacto telefónico com uma pessoa de confiança. 
Se a pessoa detida optar por contactar o seu advogado, muitas vezes já não tem a possibilidade 
de contactar um familiar ou parente próximo.

Um recurso contra a detenção arbitrária, habeas corpus, está previsto (artigo 222 do Código de 
Processo Penal). Qualquer pessoa detida e presa pode apresentar um duplo pedido de oposição. 
A primeira é dirigida ao Supremo Tribunal de Justiça e a segunda ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia. O pedido deve basear-se na ilegalidade da detenção. 
Pode valer-se disso:
- a incompetência da pessoa que decidiu deter
- a ausência de base jurídica
- a duração excessiva da prisão preventiva. 

detenção arbitrária ou secreta _

https://www.prison-insider.com/en
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1147A0124&nid=1147&tabela=lei_velhas&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=1#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1147A0147&nid=1147&tabela=lei_velhas&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=1#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1147A0147&nid=1147&tabela=lei_velhas&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=1#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1147A0157&nid=1147&tabela=lei_velhas&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=1#artigo
https://e-learning.mj.pt/dgaj/dados/0C/0CTEMA27.pdf
https://e-learning.mj.pt/dgaj/dados/0C/0CTEMA27.pdf
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

As autoridades 
publicam números 
sobre a população 
prisional

Administração 
prisional tem um 
sistema informatizado 
de censo

Número de pessoas 
encarceradas

Taxas de 
encarceramento  
(na mesma data da 
população prisional)

Número de entradas 

Duração média da 
detenção (em meses) 

Os detidos são 
classificados de 
acordo com o seu 
suposto nível de 
perigosidade

A classificação dos 
prisioneiros é revista

regular-
mente 

sim

12 806

126

5 186 
entradas 

para 
5 525 saídas 

31 meses

sim

frequente-
mente

Os dados estatísticos são atualizados a cada 
15 dias

-

Excluindo 155 pessoas colocadas em institui-
ções psiquiátricas.

-

-

-

-

As pessoas detidas em regime de segurança 
têm a sua classificação revista de seis em seis 
meses, e de três em três meses nos casos de 
jovens com menos de 21 anos de idade.

Data:

Data:

Data:

Data:

15 de novembro de 2018

novembro de 2018

2017

2015

Fonte:

Fonte:

Fonte:

Fonte:

DGRSP

WPB

DGRSP

SPACE 1

POPULAÇÃO PRISIONAL 

Os locais de 
detenção, no geral, 
estão superlotados

sim 99% (WPB, 15 de novembro de 2018)

A superlotação 
está concentrada 
em algumas 
estabelecimentos

sim

A superlotação afeta instituições de média 
complexidade [Ver título Sistema prisional]. 
A taxa de sobrelotação em 15 de Novembro 
de 2018 era de 109,6% para estes 
estabelecimentos.

1- Estatísticas anuais das prisões 
do Conselho da Europa, «SPACE 
I - Prison Population 2015», 2016, 
p. 112.

https://www.prison-insider.com/en
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/2018042010040601Q-mov-reclus-sx-t-ep.pdf
http://www.prisonstudies.org/country/portugal
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/2018042010040601Q-mov-reclus-sx-t-ep.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Um órgão de 
supervisão já emitiu 
uma decisão sobre 
a superlotação 
prisional

Há estabelecimentos, 
unidades ou celas 
reservados às 
mulheres

As mulheres em 
detenção provisória 
são separadas das 
mulheres condenadas

Um tribunal 
internacional 
condenou o país pela 
sua sobrelotação 
prisional

sim

sim

sim

não 

O MNP e o Provedor de Justiça (Ombudsmann) 
comentam regularmente a sobrelotação 
prisional. A observação da sobrelotação 
das prisões aparece sistematicamente nos 
relatórios do MNP. Os relatórios do CPT 
reportam igualmente este problema.  

Há duas prisões exclusivas para mulheres:
- Prisão feminina em Tires
- Prisão Feminina de Santa Cruz do Bispo

Quatro instituições têm unidades destinadas 
às mulheres: 
- Prisão de Angra Heroísmo
- Prisão da Guarda
- Prisão de Ponta Delgada
- Hospital Prisional de São João de Deus

-

Nem o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 
nem qualquer outro tribunal internacional 
se pronunciou contra Portugal sobre a 
sobrelotação das prisões ou as condições de 
detenção.
Algumas  pessoas queixaram-se recentemente, 
com base no artigo 3º da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem (proibição da tortura), 
das condições materiais da sua detenção 2. 

Foram alcançados acordos em todos estes 
casos. O Governo português pagou uma 
indemnização aos requerentes (entre 4 500 e 
14 000 euros). 

Número e 
percentagem de 
mulheres na prisão

Indicar a 
percentagem de 
mulheres acusadas

Indicar 
a percentagem de 
mulheres estrangeiras

813 6 %

23.6 % 20.6 %

Data:

Data: Data:

15 de novembro de 2018

31 de dezembro de 2017 3 31 de dezembro de 2017 3

Fonte:

Fonte: Fonte:

DGRSP

DGPJ DGPJ

mulheres _

Todos os 
estabelecimentos ou 
unidades respeitam 
a separação entre 
homens e mulheres

São permitidas visitas 
conjugais

O corpo da guarda 
prisional nessas 
unidades ou 
estabelecimentos é

sim

sim

composto 
principalmente 

mulheres

-

É necessário certificar relações duradouras.

-

2- Ver, por exemplo, Bokor v. 
Portugal, Dragan v. Portugal, 
Butuc v. Portugal, Dumitru 
v. Portugal e Natenaude v. 
Portugal.

3- Último número publicado. 

https://www.prison-insider.com/en
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/quinzenais/20181204031250sex-pen_112018-2q.pdf
http://www.siej.dgpj.mj.pt/SIEJ/PDFs/Execu%C3%A7%C3%A3o de penas e medidas de interven%C3%A7%C3%A3o social/ServicosPrisionais.pdf
http://www.siej.dgpj.mj.pt/SIEJ/PDFs/Execu%C3%A7%C3%A3o de penas e medidas de interven%C3%A7%C3%A3o social/ServicosPrisionais.pdf
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

As mulheres grávidas 
são alojadas em 
unidades ou celas 
específicas

As mulheres grávidas 
dão à luz

Pessoal de vigilância 
está presente na sala 
de parto

A lei prevê uma 
atenuação das penas 
aplicáveis às mulheres 
grávidas ou com filhos 
pequenos

As mulheres grávidas 
têm acesso a 
cuidados pré-natais

É permitida a 
utilização de sistemas 
de retenção durante 
o parto (ex. algemas)

sim

externos

não

não

sim

não

-

Em uma instalação de cuidados externos.
As mulheres presas dão à luz no hospital (artigo 
34 do Código de Execução de Sentenças).

-

-

-

-

As revistas são realizadas por pessoal do sexo feminino. 

As necessidades específicas das mulheres - acesso a produtos de higiene feminina e acesso a 
consultas ginecológicas - são atendidas. 

As mulheres têm acesso a atividades, formação e trabalho. 

O pessoal de vigilância, designado para as instalações das crianças,  se  vestem  com uniforme do 
corpo da guarda prisional. 

As necessidades específicas da criança - alimentação, vestuário, cuidados, atividades - são 
atendidas pela administração prisional. As pessoas detidas com seus filhos são alojadas 
separadamente das demais. 

Há unidades 
destinadas a 
acomodar mães com 
seus filhos pequenos

As crianças podem 
ficar com suas mães

Há espaços 
adaptados para alojar 
as crianças

sim

sim

sim

-

As mulheres reclusas podem manter os seus 
filhos com elas até os três anos de idade. 
Esta possibilidade pode ser prorrogada, 
excepcionalmente, até os cinco anos 4.
A lei permite que os pais encarcerados 
mantenham seus filhos com eles sob as 
mesmas condições de idade. Nenhum caso é 
relatado. 

-

4- Observatório Europeu das 
Prisões, «Condições Prisionais em 
Portugal», 2013, p. 30.

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812071020/73470852/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812071020/73470852/diploma/indice
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Ministério 
responsável pelos 
estabelecimentos 
juvenis

Idade a partir da qual 
um menor pode ser 
preso

A autoridade 
responsável pelos 
menores em conflito 
com a lei publica 
números

As crianças detidas 
são separadas dos 
adultos

A lei prevê o 
alojamento individual

O acesso à educação 
é obrigatório

A lei proíbe as 
revistas corporais de 
menores

A lei autoriza o 
isolamento de 
menores

ministério 
da Justiça

DGRSP

16 anos

regular-
mente

sim

sim

sim

sim

sim

-

Um menor de 12 a 16 anos pode ser colocado 
num centro educativo. 

-

-

-

Os programas de formação escolar e 
profissional são obrigatórios.

-

-

Número e 
percentagem 
de menores 
encarcerados 

42 0.3 %

Data: dezembro 2017
Fonte: DGRSP

menores _

A lei autoriza que 
menores sejam 
alojados em unidades 
disciplinares

sim -

Apenas uma instituição se dedica aos menores de 16 anos e mais e aos jovens adultos até aos 21 
anos: a «prisão-escola» em Leiria (347 lugares). Os menores  e jovens podem executar sua pena 
até os 25 anos de idade nesse estabelecimento.

A atribuição para a Prisão de Leiria ou para uma prisão de adultos é da exclusiva discrição da 
DGRSP. Isto resulta na não separação dos menores dos adultos 5 & 6.

5- Observatório Europeu de 
Prisões, «Condições Prisionais em 
Portugal», 2013, p. 29. 

6- Estatísticas anuais das 
prisões do Conselho da Europa, 
«SPACE I - Prison Population 2015», 
2016, p. 40

https://www.prison-insider.com/en
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/2018052211055805Q-lot-reclus-idd-sx-nac.pdf
http://www.prisonphotoproject.pt/fr/prisons.html
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Para informações sobre a pena de morte para menores, consulte a secção Pena de morte. 

Um menor de 12 a 16 anos que comete uma infracção está sujeito a medidas tutelares educativas, 
executadas em  um Centro Educativo. O jovem pode executar sua pena em um Centro Educativo 
até seus 21 anos de idade 7. 

Existem oito centros educativos no país:
- Centro Educativo Bela Vista
- Centro Educativo Navarro de Paiva F
- Centro Educativo Navarro de Paiva M
- Centro Educativo Olivais
- Centro Educativo do Padre António Oliveira
- Centro Educativo Santa Clara F
- Centro Educativo Santa Clara M
- Centro Educativo de Santo António

Os regulamentos gerais e disciplinares dos centros educativos, datados de 20 de Dezembro 
de 2000, constituem a base jurídica para a organização, competência e funcionamento destes 
centros. Cada um deles também têm as suas próprias regras.

Os regimes aplicados aos menores variam em função da gravidade da infracção cometida:
- Em regime aberto: o menor é autorizado a deixar o centro educativo sozinho, de acordo com 
horários pré-determinados. Pode juntar-se à sua família aos fins-de-semana e gozar de 15 dias 
consecutivos de férias. 
- Em regime semiaberto: o menor pode sair do centro educativo acompanhado por um educador. 
Ele não vai para casa aos fins-de-semana. Ele tem 15 dias consecutivos de férias.
- Em regime fechado: o menor não tem a possibilidade de deixar o centro educativo.

Um guia de gestão de casos, baseado no modelo RNR (riscos, necessidades, responsividade), 
é fornecido a cada educador. Programas chamados PEP (Personal Educational Project) 
são implementados em centros educacionais 8. Estes mecanismos permitem um melhor 
acompanhamento e avaliação das medidas educativas. Estes projetos funcionam numa base 
voluntária. Pode ser um projeto médico, um projeto de colaboração com centros de animação 
infantil ou mesmo um projeto de artesanato. 

Os menores encarcerados também se beneficiam de vários programas educativos, alguns dos 
quais são obrigatórios e aplicáveis a todos os centros. São eles: 
- programa de prevenção e reabilitação para jovens com comportamentos desviantes;
- programa de formação em dinâmica da vida quotidiana;
- programa de prevenção de suicídio;
- programa de prevenção do uso de drogas. 

Cada centro educativo escolhe também desenvolver os seus próprios programas 9. 

O apoio ao trabalho, à formação e às atividades socioeducativas é prestado após a saída do 
centro educativo. A taxa de reintegração em 2017 é de 76.3% 10.

7- Direção-Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, 
«Estatísticas Mensais - Centros 
Educativos», Setembro de 2018.

8- Direção-Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, p. 276.

9- Ibid, p. 297.

10- Ibid, p. 286.

https://www.prison-insider.com/en
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Os estrangeiros 
têm acesso a um 
intérprete

Os estrangeiros 
beneficiam de apoio 
jurídico

Os estrangeiros são 
encarcerados por 
residência ilegal

Os estrangeiros na 
prisão são expulsos 
do país depois de 
cumprirem as suas 
penas

Os estrangeiros 
na prisão têm a 
oportunidade de 
trabalhar

sim

sim

não

sim

sim

A lei prevê a prestação de serviços de tradução 
e interpretação.

O recurso a um advogado é idêntico para 
nacionais e estrangeiros. 

Um estrangeiro em situação irregular não será, 
em princípio, preso. Permanecer ilegalmente 
no território nacional não constitui uma 
infracção criminal. Esta não é uma razão 
para o encarceramento. Um estrangeiro em 
situação irregular pode, no âmbito de um 
procedimento de expulsão, ser colocado num 
centro de detenção. Um juiz deve pronunciar-
se sobre essa decisão. 

A expulsão de estrangeiros não é sistemática. 
Pode ser imposta uma sanção acessória de 
expulsão por decisão do tribunal (artigo 151.º da 
Lei 23/2007 relativa à entrada, permanência, 
saída e expulsão de estrangeiros do território 
nacional). 

-

Número e 
percentagem 
de estrangeiros 
encarcerados 

1 944 15 %

Data: 15 de novembro de 2018
Fonte: DGSP

estrangeiros _

Os estrangeiros mais representados nas prisões portuguesas são: cabo-verdianos, brasileiros, 
angolanos e romenos.

Os estrangeiros na prisão podem telefonar para o seu país com o consentimento do diretor e por 
sua própria conta. As pessoas contactadas devem ser previamente identificadas e autorizadas 
pelo diretor do estabelecimento. O diretor poderá sempre, de forma discricionária, ajustar os 
procedimentos de ligação telefônica para estrangeiros encarcerados.

O diretor do estabelecimento ou a DGRSP pode organizar regimes de visitas específicos para os 
visitantes que residam particularmente longe da prisão. 

O detido estrangeiro, ao ser admitido na prisão, pode informar a sua embaixada ou consulado 
da sua detenção. Ele recebe um telefonema gratuito para o fazer. Os estrangeiros devem ser 
informados dos resultados desta comunicação.
O preso estrangeiro pode solicitar o cumprimento de sua pena em seu país. Ele deve ser 
informado sobre a possibilidade dessa transferência e suas modalidades 11.

11- Observatório Europeu das 
Prisões, «Condições Prisionais em 
Portugal», 2013, p. 31. 

https://www.prison-insider.com/en
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php%3Fartigo_id=920A0151%26nid=920%26tabela=leis%26pagina=1%26ficha=1%26so_miolo=%26nversao=%23artigo
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Uma sentença longa é 
considerada como tal 
a partir de quantos 
anos

A lei prevê a não 
acumulação de penas

Existe um mecanismo 
para estender a 
detenção para além 
da pena imposta

Instituições 
específicas têm 
direito a receber 
sentenças longas

5 anos

sim

não

não

-

A lei prevê a não acumulação de penas: 
as penas da mesma natureza impostas no 
contexto de condenações diferentes são 
cumulativas dentro do limite máximo legal da 
pena mais elevada. 

Exemplo: se uma pessoa cometer uma 
infracção pela qual está condenada a cinco 
anos de prisão e, nos dias seguintes, cometer 
outra infracção pela qual está condenada a 
dois anos de prisão, a pena aplicada não pode 
exceder cinco anos.

Não está previsto qualquer mecanismo 
jurídico.

Nota-se que as instituições com maior 
capacidade de acolhimento e maior nível de 
segurança recebem reclusos condenados a 
longas penas. Instalações menores tendem a 
receber infratores com sentenças curtas.

Número e 
percentagem 
de pessoas que 
cumprem penas de 
prisão perpétua

Não 
aplicável -

Pessoas condenadas a longas Penas _

A lei portuguesa não prevê pena perpétua. A pena máxima de prisão é de 25 anos.

As pessoas que cumprem penas longas não estão sujeitas a qualquer regime de detenção 
específico.

A lei portuguesa não prevê pena perpétua.

https://www.prison-insider.com/en
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Sistema prisional

Saúde
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Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Percentagem de 
pessoas em prisão 
preventiva

As pessoas acusadas 
devem ser separadas 
das pessoas 
condenadas

17.1 %

sim

não

-

A lei exige a separação das pessoas acusadas e 
condenadas (artigo 9º do Código de Execução 
de Sentenças e Medidas de Custódia).

A fiança, como tal, não é prevista pela lei. O 
juiz, e apenas ele, pode, após a condenação, 
decidir ajustar a sentença sob a forma de 
«fiança». O juiz pode converter uma pena de 
prisão inferior a um ano em multa 

[Ver secção de Atenuação da pena]

A libertação sob 
fiança de pessoas 
acusadas está 
prevista na lei

Data: 15 de novembro de 2018
Fonte: DGRSP

Pessoas em Prisão PreVentiVa _

A lei de 29 de Agosto de 2007 reformou o quadro e limitou a duração da prisão preventiva. 
A duração máxima difere de caso para caso. A prisão preventiva não pode, em geral, exceder 
18 meses. Este período é estendido para dois anos no caso de infracções relacionadas ao 
terrorismo, crime organizado ou crimes puníveis com mais de oito anos de prisão. O período 
de prisão preventiva pode ser aumentado para três anos no caso de infracções complexas, que 
envolvam várias pessoas e em casos limitados (artigo 215º do Código de Processo Penal). 

A prisão preventiva é uma medida coerciva. A sua aplicação pode ser contestada no prazo de 30 
dias a contar da sua pronúncia. (artigo 219.º do Código de Processo Penal)
O juiz analisa a legalidade da prisão preventiva a cada três meses. O detido pode, paralelamente a 
esta revisão, solicitar a qualquer momento que o juiz reconsidere sua prisão preventiva.
(artigo 213 do Código de Processo Penal).
Nesse caso, como em qualquer caso de prisão, o pedido de Habeas Corpus também é cabivel, 
quando o acusado alega encontrar-se ilegalmente preso.
(artigo 222.º do Código de Processo Penal)

O regime aplicável às pessoas colocadas em prisão preventiva é, nos textos, o mesmo que o 
aplicável às pessoas condenadas. São concedidos os mesmos direitos. O juiz que decide sobre 
a prisão preventiva pode, por motivos de necessidade da investigação ou de segurança, decidir 
limitar as visitas ou os telefonemas. Apenas o juiz está autorizado a modificar o regime de 
detenção dos acusados.

https://www.prison-insider.com/en
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php%3Fnid=1147%26tabela=leis%26so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php%3Fnid=1147%26tabela=leis%26so_miolo=
https://e-learning.mj.pt/dgaj/dados/0C/0CTEMA27.pdf
https://e-learning.mj.pt/dgaj/dados/0C/0CTEMA27.pdf
https://e-learning.mj.pt/dgaj/dados/0C/0CTEMA27.pdf
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Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

gruPos étnicos _

PoPulação lgbti _

É permitido recolher 
informações sobre 
etnicidade ou religião

As pessoas 
LGBTI podem ser 
encarceradas devido 
à sua orientação 
sexual ou identidade 
de gênero

Pessoas pertencentes 
a um grupo étnico ou 
religioso são detidas 
separadamente das 
outras

As pessoas LGBTI 
são mantidas em 
alojamentos ou celas 
separados

não

não

não

não

A Constituição Portuguesa proíbe o registo 
direto e indireto pelo Estado de dados sobre 
raça e etnia. 

As estatísticas de crime incluem residentes 
estrangeiros, permanentes ou não, 
documentados ou indocumentados, em uma 
única categoria genérica 12.

-

-

A lei não faz referência específica a pessoas 
LGBTI. Prevê, em termos gerais, a existência 
de unidades especiais para a execução de 
penas e medidas de privação de liberdade 
para pessoas vulneráveis ou pessoas que 
necessitam de proteção especial. Em geral, 
a atribuição de alojamentos e celas leva em 
conta as circunstâncias de vulnerabilidade.

Não está prevista qualquer proteção especial para pessoas LGBTI. Existe uma proteção mais 
geral para as pessoas vulneráveis.

A atribuição de pessoas transexuais a um estabelecimento depende do seu estado civil. 

A lei não faz qualquer referência específica a pessoas transgénero. Prevê, em termos gerais, a 
possibilidade de cuidados médicos especiais ou de cuidados especiais. 

12- Gomes Sílvia «Estrangeiros 
e grupos étnicos na prisão: alguns 
pensamentos de Portugal», 2014. 

Prisioneiros Políticos ou Prisioneiros de consciência _
Há estabelecimentos ou 
alojamentos destinados 
exclusivamente a presos 
políticos ou prisioneiros 
de consciência

não
A questão não se aplica ao direito português, 
que não reconhece nem os presos políticos 
nem os presos de consciência.

Portugal não reconhece prisioneiros políticos ou prisioneiros de consciência.

https://www.prison-insider.com/en
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2014/01/foreigners-and
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2014/01/foreigners-and
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2014/01/foreigners-and
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Comunicação com o exterior

Para mais informações 

os idosos _

A administração 
prisional mantém um 
registo específico 
com uma lista de 
prisioneiros idosos

Número e 
percentagem de 
prisioneiros idosos 
(>60 anos)

sim -

Data: 2017
Fonte: DGRSP

Os idosos não se beneficiam de um regime de detenção específico. No entanto, as prisões são 
organizadas em unidades de acordo com as faixas etárias.

As pessoas idosas podem se beneficiar de uma suspensão da pena a partir dos 70 anos de idade 
se o seu estado de saúde físico ou psicológico for incompatível com o encarceramento ou se já 
não conseguirem compreender o significado da execução da sua pena. A medida só é concedida 
nos casos de doenças graves, terminais e irreversíveis.

817 6 %

Pessoas com deficiência _

As prisões são 
adaptadas às 
necessidades dos 
presos com deficiência

não -

Os funcionários 
prisionais são 
treinados no cuidado 
de prisioneiros com 
deficiência

não -

Para obter informações sobre o acesso a cuidados de saúde para pessoas com deficiência, consulte a 
secção Saúde.

https://www.prison-insider.com/en
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/2018052211055805Q-lot-reclus-idd-sx-nac.pdf
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Para mais informações 

SISTEMA PRISIONAL

Nome do ministério 
responsável pela 
administração da 
prisão

Orçamento de 
Serviço Prisional 

Percentagem do 
orçamento do 
Ministério dedicado 
à administração 
prisional

Existem unidades 
destinadas para os 
reclusos recém-
chegados

A lei autoriza a 
terceirização das 
instituições

Ministério da 
Justiça 

238 395 085 €

17.2 %

em todas as 
instituições

sim

-

-

-

Ao chegar, o prisioneiro é colocado em uma 
unidade de chegada por um período máximo 
de 15 dias. 

A gestão das prisões é da responsabilidade 
da DGRSP. A terceirização (delegação 
administrativa) é por vezes concedida, 
sobretudo no que se refere à catering e alguns 
serviços de saúde.

A Instituição Penitenciária Especial de Santa 
Cruz do Bispo - Mulheres está sob gestão 
compartilhada como parte de um projeto 
piloto. A Santa Casa da Misericórdia do Porto 
é responsável pela gestão dos serviços de 
saúde, restauração, manutenção, assistência 
espiritual, educação e formação profissional. 
A DGRSP continua responsável pela gestão 
do estabelecimento, a sua segurança (guarda 
prisional) e o tratamento penitenciário.

Data:

Data:

2018

2018

Fonte:

Fonte:

Ministério de Justiça 1

Ministério de Justiça 2

A administração prisional portuguesa está sob a responsabilidade da Direcção-Geral de 
Reinserção e Serviços Penitenciários (DGRSP). As sentenças, tanto as privativas de liberdade 
como as não privativas de liberdade, estão agrupadas numa única direção desde 2012.
(Decreto Legislativo n.º 63/2012)

A DGRSP distingue dois tipos de estabelecimentos prisionais de acordo com critérios de 
«complexidade de gestão»:
- Em novembro de 2018, 10.262 pessoas executam suas penas nas 21 instituições de alta 
complexidade. A taxa de ocupação destes estabelecimentos é de 96.2%. 
- Em novembro de 2018, as 27 instituições de média complexidade contavam com 2.672 reclusos. 
A taxa de ocupação é de 109.6 % 3.

A complexidade da gestão é definida pelo nível de segurança - especial, alta ou média - dos 
programas aplicados, pelas características da população e pelo número de pessoas que aí 
executam suas penas (circular n.º 13/2013).

A prisão-escola de Leiria recebe menores e jovens adultos (entre 16 e 25 anos). Existem oito 
centros educativos para menores de 12 a 16 anos que devem cumprir medidas educativas 
privativas de liberdade [Ver secção Menores].

organização _

1- Ministério da Justiça, «Dossier 
de Justiça 2018», 2017, p. 30. 

2- Ibid., p.28.

3- Direção Geral de Reabilitação 
e Serviços Prisionais, «Estatísticas 
Semanais por Tipo de Instituição», 
2018. 

https://www.prison-insider.com/en
https://www.scmp.pt/justica/epscbf
https://www.scmp.pt/justica/epscbf
https://tvi24.iol.pt/geral/17-06-2004/primeiro-estabelecimento-prisional-com-gestao-privada-abre-em-julho
https://tvi24.iol.pt/geral/17-06-2004/primeiro-estabelecimento-prisional-com-gestao-privada-abre-em-julho
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/Documentos/DocumentosSite/Legislacao/Portaria_118-2013.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/Documentos/DocumentosSite/Legislacao/Portaria_13-2013_EP.pdf
https://www.parlamento.pt/Documents/OE2018/NotaExplicativaMJ2018.pdf
https://www.parlamento.pt/Documents/OE2018/NotaExplicativaMJ2018.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/quinzenais/20181116061102estat%C3%ADsticasporoutro11-converted.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/quinzenais/20181116061102estat%C3%ADsticasporoutro11-converted.pdf
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População prisional
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Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Existem três tipos de regimes de detenção: 
- o sistema comum 
- o regime aberto 
- o regime de segurança

O artigo 12º do Código de Execução de Penas e Medidas de Privativas de liberdade estabelece as 
modalidades e características de cada regime. 

As pessoas sujeitas ao regime comum devem cumprir as suas penas em estabelecimentos ou 
unidades de alta segurança. As atividades e a vida comunitária ocorrem dentro da prisão. 

As pessoas em regime aberto cumprem as suas penas em estabelecimentos ou alas de segurança 
média. Incentiva-se o contato mais próximo com a comunidade externa. O regime aberto tem 
duas variantes: 
- O «regime aberto no interior». As atividades acontecem dentro do estabelecimento ou 
arredores, e estão sujeitas à vigilância direta e contínua. 
- O «regime aberto ao exterior». As atividades ocorrem ao ar livre e não envolvem vigilância. 

As pessoas colocadas em regime de segurança cumprem as suas penas em estabelecimentos ou 
unidades de segurança «especiais» [Ver secção relativa ao Património Imobiliário]. A vida diária, 
as atividades e as conexões com o mundo exterior são limitadas. Esta classificação é reavaliada 
a cada seis meses (três meses para jovens com menos de 21 anos). A decisão de colocar, manter 
ou suspender o regime de segurança é tomada pelo Diredtor da DGRSP. 

https://www.prison-insider.com/en
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php%3Fnid=1147%26tabela=leis%26so_miolo=


19

Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana
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Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Número total de 
estabelecimentos 

Número de lugares 

49

13 064

não

não

sim

-

-

-

A maioria das prisões situa-se no centro da 
cidade.

As instituições altamente complexas dispõem 
de unidades disciplinares com segurança 
reforçada. 
A Prisão de Monsanto é a única instalação de 
«segurança especial», tipo «supermax» 4

Algumas prisões têm 
mais de 5.000 lugares

Os estabelecimentos 
estão localizados fora 
das cidades

O parque penitenciário 
inclui instituições ou 
bairros com segurança 
reforçada (tipo 
«supermax»)

Data:

Data:

novembro de 2018

2018

Fonte:

Fonte:

DGRSP

DGRSP

Patrimônio imobiliário _

A dimensão das prisões portuguesas varia conforme o tipo de estabelecimento. 

Prisões de complexidade média podem ter até 350 lugares. A Cadeia de Apoio da Horta, 
administrativamente ligada à Prisão de Angra do Heroísmo, é a  menor prisão (17 lugares). 

As prisões de alta complexidade variam entre 169 (Prisão de Súbal) e 887 lugares (Prisão de 
Lisboa). 

4- Observatório Europeu das 
Prisões, «Condições Prisionais em 
Portugal», 2013, p. 14. 

https://www.prison-insider.com/en
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/2018042010041603Q-lot-reclus-exist-ano.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
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População prisional
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Comunicação com o exterior

Para mais informações 

Número de 
funcionários da 
guarda prisional

Relação 
guarda/presidiário 

4 401

1 supervisor 
para cada 
3 reclusos 

882

sim

1 pessoal 
socioeducativo 
para cada 15.2 

prisioneiros 

-

-

-

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda 
Prisional é o sindicato majoritário.

-

Número de pessoal 
socioeducativo 

Os agentes prisionais 
podem juntar-se a 
um sindicato

Relação entre 
o pessoal 
socioeducativo e os 
reclusos 

Data:

Data:

Data:

Data:

dezembro 2017

dezembro 2017

dezembro 2017

dezembro 2017

Fonte:

Fonte:

Fonte:

Fonte:

DGRSP 5

Ibid

DGRSP

DGRSP

Pessoal _

As diferentes funções do pessoal prisional são as seguintes: 
- Pessoal de supervisão (Corpo da Guarda Prisional - CGP), representando a grande maioria do 
pessoal (63,2% em 2017)
- Pessoal administrativo (informática, registo, tesoureiro...)
- Pessoal socioeducativo
- Pessoal de saúde 
- Dirigentes 6

O acesso à profissão de guarda prisional está sujeito a concurso e formação. Este último está sob 
a autoridade do Ministério da Justiça (Estatuto do Pessoal do Corpo da Guarda Prisional). 

O treinamento inclui teoria e prática. A sua duração é de seis meses, durante o período probatório. 

As condições de acesso ao concurso são as seguintes 
- Ter nacionalidade portuguesa.
- Ter entre 21 e 28 anos de idade no ano do concurso.
- Medir pelo menos 1,60 metros para as mulheres ou 1,65 metros para os homens. 
- Possuir o equivalente a um diploma do ensino secundário.
- Não apresentar antecedentes criminais. 
- Ter «boa condição física». 
- Estar em dia com as vacinas obrigatórias. 

5- Direção-Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
20182018 p. 394. 

6- Direção-Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, p. 393-394.

https://www.prison-insider.com/en
mailto:https://www.sncgp.pt/
mailto:https://www.sncgp.pt/
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/106490490/201704051137/73395593/diploma/indice?consolidacaoTag=Ordens+Profissionais
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
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Comunicação com o exterior

Para mais informações 

VIDA QUOTIDIANA

as celas _

Lei ou regulamento 
prevê uma área 
mínima por pessoa

As janelas têm um 
mecanismo de 
abertura

O alojamento é 
individual

As celas estão 
equipadas com 
iluminação eléctrica

O tamanho das 
janelas é regulado

Os prisioneiros estão 
proibidos de fumar 
nas suas celas

Os reclusos têm um 
colchão, cama e 
roupa de cama

As celas estão 
equipadas com 
um dispositivo de 
aquecimento ou de ar 
condicionado

não

sim

sim

sim

não

não

sim

não

A dimensão das celas e o seu equipamento 
devem estar em conformidade com as Regras 
Prisionais Europeias. Estes recomendam, sem 
indicações numéricas, que as células devem 
cumprir as normas mínimas de respeito pela 
dignidade humana 1.

-

Os detidos são colocados em celas individuais. 
A vedação, por exceção, pode ser coletiva nos 
seguintes casos: 
- para satisfazer as necessidades da família 
(pai/mãe e filho), 
- para prevenir riscos físicos ou psicológicos, 
- por insuficiência de vagas no estabelecimento.

 (artigo 34 do Regulamento Prisional)

-

-

-

As celas têm colchão, cama, roupa de cama, 
cadeira e armário. 

Os reclusos podem equipar as celas com um 
sistema de aquecimento eléctrico ou de ar 
condicionado por sua conta própria. 

A atribuição dos alojamentos ocorre depois que a pessoa presa tiver sido avaliada na entrada 
(artigo 18 do Regulamento). A atribuição deve levar em conta as situações específicas de 
vulnerabilidade da pessoa e os possíveis riscos para outros presos ou para a ordem e segurança 
da instituição. 

Para informações sobre o impacto da superlotação na vida celular, consulte a seção População 
carcerária.

1- Observatório Europeu de 
Prisões, «Condições Prisionais em 
Portugal», 2013, p. 10.

https://www.prison-insider.com/en
http://www.dgsp.mj.pt/paginas/documentos/informacoes/Legislacao/RPEuropeias.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/paginas/documentos/informacoes/Legislacao/RPEuropeias.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/paginas/documentos/informacoes/Legislacao/RPEuropeias.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/paginas/documentos/informacoes/Legislacao/RPEuropeias.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8896
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Para mais informações 

alimentos _

Custo diário das 
refeições por recluso

A água potável é 
acessível em qualquer 
lugar onde os 
prisioneiros residam

Dietas específicas 
estão disponíveis (por 
motivos religiosos, 
médicos ou culturais)

A alimentação 
dos prisioneiros é 
delegada a caterings 
privados

As refeições são 
servidas

Número de refeições 
por dia

3,20 €

3

sim

sim

sim

em um 
refeitório

Os prestadores de serviços dispõem de 3,20 
euros por dia e por pessoa para satisfazer as 
necessidades alimentares dos reclusos.

Um reforço adicional é servido na hora do 
almoço. 

-

Os regimes alimentares específicos são 
propostos por razões médicas e, na medida do 
possível, por razões religiosas ou filosóficas.
 (artigo 45.º dos regulamentos)

-

O diretor do estabelecimento determina, 
na ausência de refeitório, o local onde as 
refeições devem ser servidas. 
Os reclusos em celas disciplinares devem aí 
fazer as suas refeições. 

Os prisioneiros 
podem comprar 
produtos alimentares 
(cantinas)

Todas as células estão 
equipadas com um 
frigorífico

Os prisioneiros têm 
o direito de cozinhar 
nas celas

Os visitantes podem 
trazer cestas de 
alimentos

As cela estão 
equipadas com uma 
placa de cozinha 
elétrica

sim

não

não

sim

não

Cada estabelecimento dispõe de um serviço de 
cantina onde os prisioneiros podem comprar 
produtos alimentares e outros. Os produtos 
disponíveis são determinados pela DGRSP. 

O custo dos produtos adquiridos é debitado da 
conta pessoal do recluso. A DGRSP estabelece 
o valor máximo de compras possíveis.
(secção 50 do Regulamento)

As máquinas de venda automática oferecem 
acesso a café, água, bebidas sem álcool, 
artigos de padaria e tabaco.
(secção 51 do Regulamento)

-

Os prisioneiros abertos podem cozinhar em 
salas dedicadas.  

Os visitantes podem trazer uma cesta de 
comida semanal com um peso máximo de 1 kg. 
Podem, por ocasião de um aniversário, trazer 
um bolo previamente fatiado, com um peso 
máximo de 2 kg. As bebidas são proibidas. 
(secção 48 do Regulamento)

-

https://www.prison-insider.com/en
http://www.noticiasonline.eu/cama-mesa-e-roupa-lavada-tem-a-certeza/
http://www.noticiasonline.eu/cama-mesa-e-roupa-lavada-tem-a-certeza/
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
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Para mais informações 

higiene _

As pessoas detidas 
têm acesso à água

Os  chuveiros estão 
localizados nas celas

A administração 
prisional fornece 
produtos de higiene

A direção fornece 
produtos de limpeza

As celas estão 
equipadas com WCs

na célula 

 não

apenas para re-
cém-chegados e 
detidos em situa-
ção de indigência

sim

 não

-

-

Os reclusos podem comprar produtos de 
higiene pessoal. 

-

Os regulamentos prevêem a presença, em 
cada célula, de um dispositivo sanitário ou 
equivalente.
(secção 34 do Regulamento)

A roupa de cama é 
renovada

A troca da roupa 
de cama é da 
responsabilidade dos 
prisioneiros

sim, todas as 
semanas 

sim

-

-

O prisioneiro tem direito a um banho quente por dia.

As instalações onde os prisioneiros permanecem são equipadas com WCs. 

A administração prisional recolhe lixo das celas uma vez por dia.

Para informações sobre suprimentos dedicados às necessidades específicas das mulheres, consulte a 
rúbrica Mulheres.

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
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Para mais informações 

Para informações sobre atividades religiosas, consulte a seção Religião.

Para informações sobre livros em línguas estrangeiras, consulte a seção Estrangeiros.

Para informações sobre objetos recreativos trazidos por parentes (jogos, livros), consulte a seção 
Visitas.

atiVidades _

Atividades são 
propostas aos 
reclusos

Existem áreas 
dedicadas a 
atividades físicas e 
desportivas

Há bibliotecas nos 
estabelecimentos

Existem áreas 
dedicadas a 
atividades culturais

sim

sim

sim

sim

Os presidiários têm acesso à atividades 
desportivas e socioculturais. 

A população carcerária (12.991 pessoas) 
teve  acesso coletivo à 304 atividades 
desportivas em 2017. Futebol de salão, ténis 
de mesa, voleibol e futebol são os desportos 
predominantes 2.

Os termos e a frequência de acesso são 
estabelecidos pelo diretor de cada instituição. 
A DGRSP deve promover parcerias com 
instituições públicas, privadas, consulares ou 
diplomáticas para a atualização contínua das 
obras acessíveis (secção 94 do Regulamento). 

A população carcerária teve acesso coletivo, 
em 2017, a 439 atividades socioculturais. 
As atividades «informativas», como as que 
incentivam a leitura e a escrita, são as mais 
comuns nas instituições. Debates, leitura 
e escrita juntos representam 42.8% das 
atividades organizadas 3.

Organizações educacionais, culturais, artísticas ou desportivas externas organizam atividades 
socioculturais em prisões. Em 2017, havia 282 dessas organizações para atividades socioculturais 
e 112 para atividades físicas e esportivas 4.

O registo de presos para as atividades de sua escolha está sujeito à aprovação da administração 
da prisão. A DGRSP pode se objectar à esta decisão.  

2- Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, pp. 106-107. 

3- Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017»,  
2018, pp. 103-105.

4- Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, p.103. 

https://www.prison-insider.com/en
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php%3Fnid=1317%26tabela=leis
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf


25

Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

trabalho _

As pessoas detidas 
têm acesso ao 
trabalho

O trabalho é 
obrigatório

O nível dos salários é

A remuneração do 
trabalho é baseada 
em

A remuneração 
está sujeita às 
contribuições 
para a segurança 
social (segurança 
social, desemprego, 
reforma, etc.)

Os detidos têm 
o direito de se 
sindicalizarem

Os detidos recebem 
um salário pelo 
trabalho que fazem

sim

não

abaixo do 
salário 

praticado 
no exterior  

horas 
trabalhadas

não

não

sim

A direção da prisão é obrigada a oferecer 
postos trabalho aos presos,  devendoter em 
conta as suas competências e preferências 
(artigo 41.º do Código de Execução das 
Sentenças). 
No dia 31 de Dezembro de 2017, o número 
de detidos que trabalham é de 5.965 (46 por 
cento da população encarcerada) 5

-

A remuneração das pessoas reclusas é muito 
inferior ao salário praticado no exterior. Essa 
remuneração varia conforme a pessoa detida 
trabalhe para a administração prisional ou 
para uma empresa privada. Neste último 
caso, a remuneração é mais elevada, mas 
permanece muito abaixo da média do país no 
seu conjunto. 

A lei portuguesa estabelece os princípios gerais 
relativos à organização e remuneração do 
trabalho (Capítulo II do Código de Execução 
de Sanções). Ela prevê uma remuneração 
«justa». A remuneração é dividida em quatro 
partes igualmente atribuídas:
- Compras pessoais 
- Ajuda à reinserção (esta soma é devolvida ao 
prisioneiro no momento da libertação) 
- Quando aplicável: pagamento de multas, 
compensação de partes civis e outras 
obrigações penais   
- Se aplicável: pagamento das obrigações 
alimentares 

A remuneração por peça ainda é praticada 
esporadicamente. 

As contribuições para a segurança social 
variam de um emprego para outro. 

As empresas privadas não estão sujeitas ao 
direito do trabalho. Podem ou não incluir 
mecanismos de proteção e contribuição 
social. 

Trabalho no serviço geral (útil para o 
funcionamento do estabelecimento - cozinha, 
manutenção, lavandaria, etc.) pago pela 
administração, beneficia de proteção em 
termos de acidentes de trabalho e doença. 

-

-

5- Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, p.p. 88.

https://www.prison-insider.com/en
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php%3Fnid=1147%26tabela=leis%26so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php%3Fnid=1147%26tabela=leis%26so_miolo=
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
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Para mais informações 

educação e formação Profissional   _

Instituição(ões) 
responsável(eis) pela 
educação e formação 
profissional

O ensino é fornecido

Os reclusos podem 
obter diplomas ou 
concursos

É fornecida formação 
profissional

O ensino à distância 
está disponível

A administração 
implementa medidas 
para combater o 
analfabetismo

Ministério da 
Educação e do 

Ensino 
Superior 

em todas as 
instituições

sim

sim

sim

sim

-

-

-

A oferta de formação profissional varia de uma 
instituição para outra. A formação profissional 
é desenvolvida de acordo com as necessidades 
e recursos de cada estabelecimento. É dada 
prioridade à formação de jovens reclusos 
(artigo 40.º do Código de Execução de 
Sentenças).

-

Os serviços responsáveis pelo 
acompanhamento da execução da pena 
informam os reclusos sobre  ofertas 
disponíveis. A educação obrigatória prioritária 
para os jovens detidos ou pessoas em situação 
de analfabetismo (artigo 38.º do Código de 
Execução de Sanções)
[ver secção sobre Atividades].

As organizações externas estão envolvidas no ensino em prisões (artigo 71º do Regulamento). 
Estes organismos devem ser acreditados. 

A frequência de cursos é considerada tempo de trabalho. O recluso tem direito a indemnização 
(artigo 39º do Código de Execução de Sanções).

Para obter informações sobre como os presos podem usar seus salários, consulte a seção Recursos 
financeiros e indigência.

As condições de acesso ao trabalho são estabelecidas pelo Regulamento Geral das Prisões 
(Capítulo III). 
O prisioneiro deve expressar seu interesse e vontade de ingressar em um posto de trabalho. É 
necessária uma solicitação por escrito. O diretor do estabelecimento tem competência para 
afectar ou não a pessoa ao posto.  A pessoa presa pode, quando apropriado, submeter-se a um 
exame médico, físico ou mental. 

Os reclusos não dispõem de um contrato de trabalho

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812081050/73470863/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812081050/73470863/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812081021/73470859/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812081021/73470859/diploma/indice
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812081021/73470859/diploma/indice
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
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Para mais informações 

imPrensa   _

religião  _

As pessoas detidas 
têm acesso à 
televisão

As pessoas detidas 
podem praticar 
livremente a sua 
religião

As pessoas detidas 
têm acesso à rádio

Há lugares dedicados 
à prática da adoração

A administração 
prisional autoriza o 
acesso à Internet

Os reclusos têm 
acesso à imprensa 
escrita

Os assistentes 
religiosos estão 
presentes na prisão

sim

sim

sim

em todas os 
estabeleci-

mentos 

não

sim

varia de 
acordo com 

o culto

-

A liberdade de consciência, religião e culto 
do recluso é garantida por lei. O direito à 
assistência religiosa e a prática de atos de 
adoração devem ser respeitados. O direito 
à assistência de um representante religioso 
e o direito de possuir objetos religiosos só 
podem ser restringidos por razões de ordem 
e segurança.

A assistência religiosa tem lugar fora do 
horário normal de visita [(ver secção Visitas)]. 
Em caso de doença grave do detido, podem 
ser concedidas derrogações para prolongar 
ou acrescentar visitas religiosas (Título X do 
Código de Execução de Penas: assistência 
religiosa).

-

Cada prisão tem pelo menos uma sala 
dedicada à prática do culto. Uma única peça 
pode ser usada para a prática de várias 
religiões, o que às vezes torna a prática 
dessas religiões complicada. A mesma sala é 
por vezes utilizada para a oração, bem como 
para o culto.

-

A imprensa escrita está disponível na biblioteca 
ou por compra individual. 

A assistência religiosa regular, garantida pela 
presença de assistentes na prisão, é possível 
quando o número de presos com a mesma 
crença religiosa o justifica.

Deve ser dada aos detidos a oportunidade de serem informados sobre «acontecimentos públicos 
relevantes», nomeadamente através do acesso a jornais, revistas, livros, emissões de rádio e 
televisão (artigo 74.º do Código de Execução de Penas). Cada diretor é livre para adaptar esta 
regra geral. O acesso aos meios de comunicação social varia, por conseguinte, de instituição para 
instituição.

Não existe uma política para impedir a radicalização religiosa.

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812062047/73470883/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812062047/73470883/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812062047/73470883/diploma/indice
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Para mais informações 

atores externos  _

recursos financeiros e Pobreza  _

a exPressão dos Prisioneiros  _

moVimentos de Protesto  _

As pessoas ou 
organizações 
externas estão 
autorizadas a intervir

Os recursos 
financeiros são 
acessíveis

sim

em uma 
conta 

corrente 
pessoal 

-

A conta corente é financiada pelo recluso, 
quando este tem trabalho remunerado, pelos 
seus familiares, pela pensão ou aposentadoria 
que recebe. 

Os trabalhadores respondem em particular às necessidades das atividades desportivas e 
socioculturais. Os atores externos são mobilizados para levar a cabo programas específicos de 
reintegração (sensibilização para a violência doméstica, bem-estar psicológico, responsabilidade 
e segurança rodoviária) 6.

A DGRSP deve acompanhar os prisioneiros  após a sua libertação. Associações como «O 
Companheiro» ou «a Obra Vicentina» também estão envolvidas. 

A DGRSP tem uma lista de organizações autorizadas a entrar na prisão Veja a seção Atividades. 

-

Em caso de movimentos de protesto, as pessoas detidas estão sujeitas a sanções disciplinares: 
- internamento em cela disciplinar,
- permanência obrigatória no alojamento  
- e a proibição de visitas

Os prisioneiros 
indigentes recebem 
assistência, seja 
financeira ou em 
espécie

sim

A prisão pode fornecer roupas e produtos de 
higiene para as pessoas detidas em situação 
de indigencia e/ou para a criança acolhida. 

A administração prisional é obrigada a 
contribuir para os custos de comunicação 
entre as pessoas indigentes e seus familiares. 
Oferece quatro selos e duas chamadas de 
cinco minutos por mês.

6- Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, 2018, pp. 233-236.

https://www.prison-insider.com/en
http://ovarprisoes.wixsite.com/ovar?fbclid=IwAR0sWFmiTSMfi0sWFf3I-rE0fkpBJofpci0prkW8ssqHb90qvCB8hPFQ_zo
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
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Para mais informações 

SAÚDE

a organização dos cuidados médicos  _

acesso aos cuidados médicos _

Ministério de tutela 
do sistema de saúde

Um exame médico é 
realizado ao entrar 
em detenção

Uma enfermaria ou 
unidade de cuidados 
está presente em 
cada prisão

Uma ficha médica é 
aberta à entrada em 
detenção

O cuidados de saúde 
é gratuito

O acesso à 
enfermaria é feito via 

A confidencialidade 
da entrevista do 
paciente detido 
com um membro 
da equipa médica é 
assegurada

ministério 
da Justiça 

sim

sim

sim

sim

solicitação 
por escrito 

sim

-

Uma avaliação clínica deve ser feita dentro 
de 24 horas após a entrada na prisão. 
Uma enfermeira recolhe as informações 
necessárias para abrir o processo médico. 
Um médico conduz uma consulta num 
prazo máximo de 72 horas (secção 53 do 
Regulamento).

Esta consulta inclui o rastreio de doenças 
contagiosas e transmissíveis (secção 61 do 
Regulamento).

Cada estabelecimento tem uma enfermaria. 

Durante a consulta de admissão, o enfermeiro 
abre um processo médico que contém 
informações pessoais sobre o estado de saúde 
da pessoa detida. O processo clínico individual 
acompanha a pessoa detida durante toda sua 
detenção, mesmo em caso de transferência. 
Essa ficha é acessível caso a pessoa regresse 
à prisão.
A ficha médica pode ser desmaterializada e 
registada no sistema de informação prisional. 

O recluso pode escolher um médico externo. 
Os custos são, no entendo, às suas próprias 
custas. Este pedido deve ser dirigido por 
escrito ao diretor da instituição (secção 60 do 
Regulamento). 

-

A lei portuguesa prevê a confidencialidade 
das entrevistas médicas (artigo 32.º do Código 
de Execução de Penas).
As pessoas que têm acesso aos dados relativos 
à saúde do recluso estão vinculadas pelo 
segredo profissional, mesmo após a cessação 
das suas funções (artigo 57º do regulamento).
Os observadores relatam frequentes 
descumprimentos das regras de 
confidencialidade. Os trabalhadores da saúde 
parecem ser insensíveis a esta cláusula. 

Os principais cuidados prestados na prisão são o tratamento farmacêutico, a medicina geral e os 
cuidados psiquiátricos. 
A medicina especializada e a hospitalização são realizadas por hospitais públicos (Serviço 
Nacional de Saúde) e pelo Hospital Prisional São João de Deus 1.

A equipe médica é composta por enfermeiros, clínicos gerais, psiquiatras, técnicos de farmácia 
e farmacêuticos.

1- Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, p. 72. 

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812071020/73470852/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812071020/73470852/diploma/indice
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
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Para mais informações 

O acesso aos cuidados de saúde deve ser assegurado em continuidade e qualidade. O acesso da 
pessoa detida aos cuidados de saúde deve ser idêntico ao de qualquer cidadão livre (artigo 32 
do Código de Execução de Penas).

Os medicamentos são distribuídos pela equipe de enfermagem. A medicação é preparada por 
farmacêuticos e/ou assistentes de farmácia. O detido toma a medicação sob o olhar atento de 
um enfermeiro 2.

A transferência para o hospital é decidida pelo Director-Geral dos Serviços Prisionais (DGRSP). 
Em caso de emergência médica, o diretor da instituição pode decidir, sozinho, sobre essa 
transferência. A DGRSP deve ser notificada logo que possível (artigo 34.º do Código de Execução 
de Sentenças).

Os hospitais não dispõem de unidades dedicadas aos reclusos. Estes últimos são tratados no 
âmbito dos serviços gerais, sob a supervisão dos agentes penitenciários.

atendimento somático _

Há um apoio 
de tratamento 
específico para

hepatite, SIDA
- 

prevenção de 
DST 

Os cuidados de hepatite e SIDA são prestados 
pelo Serviço Nacional de Saúde nas unidades 
hospitalares mais próximas da prisão 3.

As doenças infecciosas são mais prevalentes nas prisões portuguesas. Em dezembro de 2017, 
2.017 presos estavam acometidos por HIV ou hepatite (B e C). A hepatite C afecta 58,3% deste 
grupo 4.

São oferecidos periodicamente testes de rastreio gratuitos às pessoas detidas (artigo 61.o do 
Regulamento).

O diretor do estabelecimento pode, mediante parecer do serviço médico, afastar uma pessoa 
acometida por doença contagiosa.

Cada estabelecimento prisional deve desenvolver e submeter à aprovação do Diretor-Geral um 
plano de promoção da saúde e prevenção de doenças. Este plano centra-se, em particular, na 
redução dos comportamentos de risco.

Um médico (ou outra pessoa qualificada) realiza inspeções regulares às prisões e apresenta 
recomendações ao diretor. Estas recomendações dizem respeito aos alimentos distribuídos, à 
higiene e limpeza da instalação, ao saneamento, ao aquecimento ou à ventilação.

Se o diretor da instituição ignorar as recomendações, o médico pode remeter o assunto para o 
diretor-geral (DGRSP) (artigo 37º do Código de Execução de Penas).

As pessoas viciadas em drogas podem se beneficiar de um programa de substituição (metadona, 
subutex, antagonistas, suboxona). Em dezembro de 2017, 1.062 pessoas estavam recebendo 
tratamento de substituição. Os programas são implementados em colaboração com o SNS. 

A lei prevê a 
suspensão da pena 
por razões médicas

não

A pena pode ser ajustada logo que seja 
pronunciada por questões ligadas à saúde 
da pessoa condenada. Em caso de recusa, a 
pessoa tem o direito de recorrer em um prazo 
de 30 dias, a contar do dia da sua condenação.

2- Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, p. 72.

3- Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, p. 74.

4- Ibid.

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812071020/73470852/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812071020/73470852/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812071020/73470852/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812071020/73470852/diploma/indice
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812071350/73470858/diploma/indice
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
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Para mais informações 

atendimento Psiquiátricos _
As pessoas que sofrem de distúrbios mentais são detidas em estabelecimentos prisionais ou em 
hospitais psiquiátricos. 

Desde 1998, o Hospital Prisional de São João de Deus conta com um departamento de psiquiatria 
e saúde mental. O hospital presta assistência clínica, atendimento ambulatorial  e hospitalização 
de pacientes. O serviço tem 18 camas para homens e 8 para mulheres. 

Santa Cruz do Bispo - A Prisão de Homens tem uma ala psiquiátrica com 73 celas individuais, nove 
dormitórios e uma cela dupla para prisioneiros com transtornos mentais. 
Em dezembro de 2017, 137 pessoas com transtornos mentais foram registadas cumprindo suas 
sentenças em hospitais psiquiátricos 5.

Os guardas prisionais do Hospital Prisional e da ala psiquiátrica da Prisão de Santa Cruz do Bispo 
são treinados no atendimento de pessoas com transtornos mentais. 

5- Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, «Relatório 
de Atividade e Autoavaliação 2017», 
2018, p. 49. 

https://www.prison-insider.com/en
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
http://www.dgsp.mj.pt///backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2017/RA_2017.pdf
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO

medidas de segurança _
As funções de 
segurança estão 
atribuídas

O pessoal de 
vigilância é 
equipado com

Dispositivos de 
revista em uso

Os familiares estão 
sujeitos a revistas 

Profissionais
(advogados, médicos, visitantes, 
pessoal de supervisão, 
intervenientes externos) 
estão sujeitos a revistas

As revistas de 
pessoas detidas 
devem ser filmadas

As revistas de 
intrusão corporal são 
realizadas por um 
médico

à adminis-
tração da 

prisão

armas de 
fogo

armas não 
letais 

palpação
-

desnuda-
mento  

por 
palpação

não

não

não

-

Tasers, gás lacrimogêneo, outros

-

É proibida revista por desnudamento de 
familiares (artigo 63 do Código de Execução 
de Penas). 

Os profissionais estão sujeitos a uma verificação 
de segurança por detector de metais. Eles 
também são obrigados a apresentar suas 
bolsas ou objetos semelhantes abertos para 
inspeção visual. 

As revistas por desnudamento são registadas 
por escrito: dia, hora, local, local, motivo, 
identificação do pessoal envolvido e os 
resultados (artigo 152º do Regulamento). 

O exame das cavidades corporais realiza-se, 
a pedido do diretor, com a autorização do 
Tribunal de Execução de Penas e com o acordo 
do médico (artigo 152º do Regulamento).

O uso de meios de contenção, tais como algemas, é permitido quando se trata de evitar atos de 
violência (contra outras pessoas ou contra si mesmo) e por questões de ordem e segurança. Se 
o uso de algemas exceder uma hora, a pessoa detida deve ser apresentada a um médico. Este 
avalia se é ou não adequado manter a medida, considerando o estado de saúde da pessoa.
Os meios de contenção não podem ser utilizados como medida disciplinar. 
O uso de algemas é sistemático em caso de transferência, salvo autorização contrária do diretor 
do estabelecimento. 
As pessoas detidas na Prisão de Monsanto (regime de segurança) são algemadas durante o 
deslocamento interno. 

incidentes _

Um corpo de 
intervenção 
especializado é 
criado para manter a 
ordem

sim,
GISP 

O Grupo de Intervenção e Segurança Prisional 
(GISP) realiza operações especiais para os 
o Corpo da Guarda Prisional. As principais 
tarefas do GISP são (artigo 29.o do Estatuto 
do Pessoal do Corpo da Guarda Prisional): 
- Realizar ações preventivas ou repressivas de 
aplicação da lei nas prisões. 
- Acompanhamento de detidos «perigosos» e 
«de alto risco».
- Assegurar a transferência a longas distâncias.
- Garantir a segurança dos membros da 
direção geral. 

https://www.prison-insider.com/en
mailto:http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php%3Fnid=1147%26tabela=leis%26so_miolo=
mailto:http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php%3Fnid=1147%26tabela=leis%26so_miolo=
mailto:https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
mailto:https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
mailto:https://rm.coe.int/16806979c4
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106490490/201806060402/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage%3F_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diploma
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106490490/201806060402/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage%3F_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diploma
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DISCIPLINA
regime disciPlinar _

As infracções 
disciplinares são 
investigadas

A pessoa detida pode 
ser assistida por um 
advogado

Em caso de 
ação disciplinar 
considerada abusiva, 
o recurso é possível

Sanções colectivas 
podem ser impostas

A imposição de uma 
sanção disciplinar 
é objecto de um 
debate contraditório

em alguns 
casos 

sim

sim

não

sim

Existem dois tipos de processos disciplinares: 
- o processo disciplinar comum
- o processo disciplinar abreviado

No âmbito de um processo disciplinar 
comum, o diretor do estabelecimento avalia 
a oportunidade de abrir um inquérito no que 
respeita à identificação do autor do crime. 
Em caso de dúvida, pode ser aberta uma 
investigação. O diretor do estabelecimento 
nomeia um instrutor. O inquérito conclui-se no 
prazo máximo de 10 dias.
(artigo 63.o do Regulamento)

Num procedimento abreviado, não há 
investigação. O procedimento acelerado 
aplica-se quando a pessoa detida é apanhada 
em flagrante delito e admite os factos.
(artigos 163º a 168º do Regulamento)

-

-

-

-

O regime disciplinar rege-se pelo Regulamento Geral das Prisões (Decreto-Lei n.º 51/2011, de 
Abril de 2011). O Regulamento incorpora os princípios fundamentais do Código de Execução de 
Penas e Medidas Privativas de Liberdade. 

A decisão de impor uma sanção disciplinar é da responsabilidade do diretor da instituição. O 
diretor não é obrigado a aplicar a medida proposta pelo instrutor de investigação. Pode solicitar 
o parecer do conselho técnico do estabelecimento (artigo 167.º do Regulamentos). 

As possíveis sanções disciplinares são:
- Advertência por escrito. 
- Proibição da utilização de certos objetos pessoais (até 60 dias).
- A proibição de compras pessoais (até 60 dias).
- Restrição ou proibição de participar de atividades (até 60 dias).
- Redução do tempo de ao ar livre (até 30 dias).
- Permanência obrigatória no alojamento (até 30 dias).
- Internamento em cela disciplinar (até 21 dias).

As sanções disciplinares têm impacto na duração da pena. As sanções disciplinares são tidas em 
conta pelo juiz responsável pela execução das penas ao apresentar um pedido de ajustamento 
da pena. 
Se o advogado puder, durante a audiência de ajustamento da pena, acompanhar a pessoa detida, 
ela não tem o direito de se exprimir. 

As sanções disciplinares podem ter um impacto no regime de detenção. A incidência não é 
automática. O diretor da instituição pode suspender o regime aberto aos reclusos envolvidos em 
processos disciplinares. A decisão é então apresentada ao Diretor Geral (DGRSP) para ratificação 
(secção 191 do Regulamentos).

https://www.prison-insider.com/en
mailto:https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
mailto:https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
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isolamento _

O isolamento é 
devido à

Os prisioneiros 
identificados como 
radicalizados são 
isolados

Que, decide sobre 
o internamento 
um recluso em 
isolamento

O internamento em 
regime de isolamento 
é objecto de um 
debate contraditório

A duração do 
isolamento é limitada

iA pessoa isolada 
tem acesso a 
comunicações 
telefónicas

A extensão é possível

A pessoa detida pode 
solicitar uma revisão 
da sua situação

O internamento em 
isolamento é possível 
para menores de 
idade

um castigo
-

uma medida 
de proteção

sim

o diretor do 
estabeleci-

mento 

sim

sim

não

sim

sim

sim

O isolamento como medida punitiva assume 
duas formas: 
- permanência obrigatória no alojamento
- internamento em cela disciplinar (até 21 dias).

O isolamento como medida de proteção 
assume duas formas: 
- isolamento em «celas de separação» para 
evitar o perigo de fuga ou atos de violência, 
por exemplo.
- isolamento numa «sala de segurança» em 
caso de alteração «psico-emocional» grave 
ou de grave perigo de violência.
(artigos 92º e 93º do Código para a Execução 
de Penas de Medidas Privativas de Liberdade).

-

-

-

A duração máxima do confinamento solitário 
é de 30 dias em caso de confinamento na 
própria cela e de 21 dias em caso de colocação 
numa cela disciplinar 
(artigo 113º do Código de Execução de Penas)

O detido colocado em regime de isolamento 
é privado de visitas, com exceção das do 
seu advogado. Ele  não tem o direito de se 
comunicar com o mundo exterior.

-

Ao iniciar o processo disciplinar, o detido é 
informado dos factos que lhe são imputados, 
do seu direito a ser assistido por advogado, 
a ser ouvido e a apresentar provas em sua 
defesa. O detido pode recorrer da sanção 
ao juiz responsável pela execução das penas 
(artigo 110.º do Código de Execução de Penas)

Os menores podem ser colocados em 
isolamento, inclusive nos centros educacionais. 

O isolamento, como parte de uma medida disciplinar, tem lugar numa área dedicada a esse 
proposito. 

As medidas de segurança unidade disciplinar são reforçadas.

https://www.prison-insider.com/en
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1147&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1147&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1147A0113&nid=1147&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1147A0113&nid=1147&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
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A pessoa detida em regime de isolamento passa 22 horas por dia numa cela. Este horário pode 
ser prolongado até às 23 horas, por decisão do diretor, quando não estiver disponível o espaço 
necessário para o passeio individual ao ar livre (secções 173 e 174 do Regulamento). 

O diretor da instituição pode autorizar o preso executando uma medida de permanência 
obrigatória em seu alojamento a continuar suas atividades escolares ou de formação profissional. 
Por outro lado, o prisioneiro isolado numa cela disciplinar é privado de atividades.

O regime de visitas varia de acordo com o tipo de isolamento. 

O regime de reclusão permite que o detido se dirija às salas de visita para se encontrar com os 
seus familiares. Uma visita não pode exceder uma hora por semana, fora das horas habituais. 

A pessoa detida colocada em uma cela disciplinar não pode receber visitas de seus familiares. 
Essas visitas podem ser autorizadas pelo diretor em circunstâncias especiais. A comunicação 
com o advogado e o assistente religioso mantém-se inalterada. 

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
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Para mais informações 

COMUNICAÇÕES O EXTERIOR
direito de Visita _

Todos os prisioneiros 
têm direito à visitas

As pessoas 
autorizadas a 
visitar são

São permitidas 
crianças durante 
as visitas

São permitidas 
visitas conjugais

A pessoa detida deve 
certificar, para uma 
visita conjugal, que 
ela tem

O tempo necessário 
para obter uma 
autorização de visita

sim

membros 
da família e 

parentes

sim

sim

laços 
emocionais 

um mês 

Existem dois tipos de visitas:
- visitas «clássicas» regulares de um familiar 
ou parente próximo. Estas visitas ocorrem duas 
vezes por semana durante o tempo máximo de 
uma hora.
- visitas «prolongadas» de um membro da 
família ou de um familiar próximo numa 
ocasião especial. Essas visitas são realizadas 
após um período de seis meses após a entrada 
da pessoa presa na instituição. 

As pessoas detidas em regime de segurança 
não estão autorizadas a receber visitas 
prolongadas.

A lei não faz distinção e apenas declara que 
«todo prisioneiro tem o direito de receber 
visitas». A lei também estabelece que a 
finalidade das visitas é manter laços familiares, 
emocionais e profissionais.

Crianças menores de 16 anos só podem 
visitar uma pessoa detida se forem parentes 
próximos (pai, mãe, irmão ou irmã).

Os estabelecimentos prisionais podem prever 
áreas específicas para a visita, aproximando-
se de um ambiente familiar (artigo 112.º do 
Regulamento).

Visitas conjugais são permitidas quando a 
pessoa detida não tem permissão para sair. 
A lei estabelece que estas visitas devem ser 
«regulares». 

A pessoa detida e o visitante devem ter mais 
de 18 anos de idade, exceto se forem casados 
(artigo 120 do Regulamento).
As visitas conjugais são autorizadas pelo 
diretor da instituição.
Uma pessoa detida pode solicitar uma 
visita conjugal por mês. A visita conjugal 
dura no máximo três horas (secção 122 do 
Regulamento). 

As visitas conjugais têm lugar num espaço 
apropriado. A prisão fornece aos presos 
informações escritas sobre a prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis. O 
visitante é obrigado a trazer roupa de cama 
(artigo 123 do Regulamento).

O prisioneiro deve, por lei, provar uma relação 
emocional estável. A duração mínima não é 
especificada.
(artigo 59º do Código de Execução de Penas) 

A pessoa detida pode se beneficiar de uma 
primeira visita logo que tenha fornecido o 
nome do seu visitante à administração. O 
procedimento para a obtenção da carta de 
visitante é feito durante a primeira visita. 

O visitante vai ao estabelecimento com os 
seus documentos de identidade e documentos 
comprovativos dos laços familiares. Um 
formulário lhes é entregue, que ele preenche 
e submete à administração da prisão. O 
tempo para obter a autorização é então de 30 
dias. Esta autorização deve ser validada pela 
Direcção-Geral (DGRSP). Entre a primeira 
visita e a emissão da carta de visitante, a 
pessoa tem um documento provisório que a 
autoriza a continuar suas visitas. 

Os parlatórios estão 
equipados com 
um dispositivo de 
separação

não
Nenhum dispositivo de separação está 
normalmente presente. A prisão de Monsanto, 
uma instalação de segurança máxima, é a 
única com um sistema de separação. 

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812061918/73470887/diploma/indice
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Para mais informações 

As pessoas detidas recebem duas visitas por semana, cada uma com duração máxima de uma 
hora. Estas visitas são efectuadas, de preferência, durante o fim-de-semana (artigo 111º do 
Regulamento). O diretor do estabelecimento pode autorizar que as duas visitas sejam combinadas 
no mesmo dia.

A pessoa detida pode receber até três pessoas por visita. A substituição de um visitante por 
outro durante uma visita só é possível se o visitante for menor de idade.
A pessoa detida pode, no seu aniversário, receber até seis visitantes.
Uma inspeção visual é realizada no momento de qualquer visita. Este controlo é por vezes 
auditivo. 
O tempo gasto nas formalidades de entrada não é contabilizado. 

Não é permitido ao visitante entregar ou receber qualquer objecto ou documento diretamente 
à pessoa detida. Ele é obrigado a passar pelo serviço prisional. O visitante está autorizado 
depositar:
- géneros alimentícios (as bebidas não são permitidas)
- livros e revistas
- fotos, vídeos e jogos
- dinheiro

Para obter informações sobre as pesquisas dos visitantes, consulte a secção Medidas de segurança. 

https://www.prison-insider.com/en
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Para mais informações 

corresPondência e telefone _

É permitido enviar e 
receber cartas

O envio e a recepção 
de correspondência 
em envelopes selados 
estão previstos no 
regulamento

A recepção de 
pacotes é autorizada

São permitidas 
chamadas telefónicas

A utilização de 
telemóveis é 
permitida

O custo das 
chamadas está de 
acordo com os 
preços de mercado

Os detidos e os seus 
correspondentes têm 
acesso a instalações 
de videoconferência

As chamadas 
telefónicas são 
monitorizadas

A correspondência 
por e-mail é possível

O envio e recepção 
de correio está 
sujeito a censura

sim

sim

sim, 
mas há 

restrições 

sim

não

sim

sim

sim

não

não

O recluso pode, a expensas suas, enviar e 
receber cartas.
(artigo 67º do Código de Execução de 
Sentenças)

O envio por envelope fechado está previsto 
no regulamento. A correspondência entre o 
detido e o seu advogado deve ser confidencial 
(artigo 61º do Código de Execução de 
Sanções). A correspondência pode, na 
presença do detido, ser aberta.

As pessoas detidas podem receber pacotes 
uma vez por mês. A embalagem não pode 
exceder cinco quilos. A embalagem não pode 
conter alimentos. O remetente deve primeiro 
ser registado na administração prisional. 

Como exceção, algumas pessoas detidas que 
não têm visitas regulares podem receber dois 
pacotes por mês de cinco quilos cada. Neste 
caso, também podem receber alimentos, até 
um máximo de um quilo.

O prisioneiro pode fazer chamadas à custos 
próprios. Ele pode receber ligações somente 
em caso de uma situação pessoal ou 
profissional particularmente importante. 

Os regulamentos gerais de cada instituição 
podem prever restrições para os presos 
colocados sob um regime de segurança. As 
decisões sobre restrições são tomadas pelo 
diretor da prisão.

-

-

Um sistema de videoconferência para longe 
dos familiares pode ser organizado. Os contatos 
por videoconferência devem ser autorizados 
pelo diretor do estabelecimento prisional, 
a pedido do recluso, e o tempo durante o 
qual a visita é interrompida por eventuais 
dificuldades técnicas de funcionamento não é 
considerado tempo de visita.
(Regra 117)

As conversas telefónicas não são 
automaticamente ouvidas. No entanto, pode 
ser decidido pelo diretor da instituição por 
razões de segurança.
(artigo 71º do Código de Execução de Penas)

A correspondência por e-mail é possível 
em certas situações excepcionais. Requer 
uma decisão especial do diretor da prisão. A 
situação deve ser particularmente urgente ou 
particularmente importante.

A correspondência pode ser lida, por despacho 
fundamentado do diretor do estabelecimento 
prisional, em caso de «suspeita fundada» de 
risco para a segurança do estabelecimento. 
A correspondência pode ser retida. A decisão 
de não encaminhar uma correspondência à 
pessoa detida deve ser encaminhada a um 
juiz. Esta decisão está sujeita a revisão.

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981224/201812061918/73470897/diploma/indice
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https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
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Para mais informações Para informações relativas à confidencialidade da comunicação com os advogados, consulte a secção 
Acesso à defesa.
Para obter informações sobre ligações para o exterior, consulte a seção Estrangeiros.

Uma pessoa detida tem direito a fazer duas chamadas telefónicas por semana durante um 
máximo de 10 minutos cada. Cada chamada telefónica deve ser objecto de um pedido específico 
dirigido ao diretor do estabelecimento, com pelo menos 24 horas de antecedência.
(artigo 49º do Regulamento).

A pessoa detida pode contactar o seu advogado todos os dias.

A restrição ou proibição de chamadas telefónicas não é uma sanção disciplinar. No entanto, as 
chamadas telefónicas podem estar sujeitas a restrições ou proibições. Apenas cinco números 
são permitidos nos cartões de visita. É necessário indicar quais.

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
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Para mais informações 

atenuação de Penas _

É aplicado um 
sistema de atenuação 
das penas

A pena pode ser 
atenuada assim que 
for pronunciada  
(ajuste ab initio)

A pena pode ser 
atenuada durante a 
execução

Certas categorias de 
condenados não são 
elegíveis à atenuação 
de penas

Em caso de recusa de 
atenuação da pena, 
a pessoa reclusa 
pode contestar esta 
decisão

É fornecido um 
dispositivo de 
autorização de saída

sim

sim

sim

não

sim

sim

-

-

A pena pode ser atenuada durante a execução 
sob a forma de prisão domiciliar sob vigilância 
electrónica. A pena restante a cumprir deve 
ser inferior a um ano.
(artigo 44.º do Código Penal)

-

A pessoa detida pode recorrer da decisão de 
não ajustar a sua pena. O recurso é interposto 
junto do juiz responsável pela execução das 
penas.

Ao detido pode ser concedida uma licença 
judicial (decidida por um juiz) ou uma licença 
administrativa (decidida pela administração 
prisional) (artigo 76 do Código de Execução de 
Sanções).

A permissão para deixar o escritório  é possível 
para a manutenção de laços familiares, para o 
desempenho de uma atividade específica, ou 
de forma especial para um evento urgente ou 
importante.

O acompanhamento de um guarda prisional é 
obrigatório quando a permissão para deixar é 
devido à:
- comparência em tribunal / participação 
num ato de investigação 
- uma visita ao hospital (exigindo cuidados que 
não podem ser prestados na prisão)

Uma pena de prisão inferior a um ano deve ser ajustada assim que for pronunciada.

Uma pena de prisão inferior a um ano pode ser ajustada a uma multa ou à prisão domiciliar sob 
vigilância electrónica. Se a situação pessoal da pessoa condenada o justificar, o limite da pena 
imposta pode ser aumentado  para dois anos (devido a gravidez, doença grave, idade - menos de 
21 anos ou mais de 65 anos - etc.). (artigo 44º do Código Penal)

Uma pena de prisão inferior a um ano também pode ser reservada para liberdade condicional 
diária. Para tanto, é  necessário o consentimento da pessoa condenada. Esta disposição deve 
permitir ao condenado prosseguir a sua atividade profissional ou os seus estudos.
(artigo 46º do Código Penal).

Número de pessoas 
que cumprem penas 
não privativas de 
liberdade 
Data: 31 de dezembro de 2017 
Fonte: Relatório Estatístico Anual 2017, página 15 . 

33 143 71 %

https://www.prison-insider.com/en
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
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Para mais informações 

Uma pena de prisão inferior a dois anos pode ser convertida em serviço comunitário. Cada dia 
de prisão corresponde a uma hora de trabalho. O tempo máximo de execução é de 480 horas. É 
necessário o consentimento da pessoa condenada. (artigo 58º do Código Penal)

Uma pena inferior a três anos, relacionada com uma infracção profissional, pode ser substituída 
por uma proibição de exercer tal profissão, função ou atividade. (artigo 43º do Código Penal)

A pena pode ser suspensa logo que seja imposta. Esta suspensão é aplicável se a sanção imposta 
não exceder cinco anos. O período de suspensão é o mesmo que a pena de prisão, mas nunca 
pode ser inferior. (artigo 50º do Código Penal)

O tribunal pode igualmente ordenar uma suspensão provisória. A liberdade condicional é 
obrigatória quando o arguido tem menos de 21 anos de idade ou quando a pena de prisão é 
superior a três anos. (artigo 54.º do Código Penal)

Se a pessoa condenada não cumprir as obrigações relacionadas com o ajustamento da sua pena, 
a pena de prisão torna-se novamente executória. O tempo executado durante a atenuação da 
pena é deduzido do tempo de prisão. 

O tribunal ainda pode decidir renunciar à sentença. A pena deve ser inferior a seis meses. A 
ausência da necessidade de uma sentença de prisão deve ser demonstrada pelo juiz. No entanto, 
a pessoa é ainda  considerada culpada. (artigo 74.º do Código Penal)

Ausência de informações sobre a possibilidade de se beneficiar de uma pena reduzida.

A liberdade condicional pode ser concedida, com o consentimento da pessoa condenada, sob 
três condições:
- metade da sentença é cumprida.
- a pena já cumprida é superior a seis meses
- a pessoa condenada deve demonstrar boa conduta durante o seu encarceramento.

Se a pena imposta for superior a seis anos de prisão, a liberdade condicional só é possível depois 
de cumpridos os cinco sextos da pena (Artigo 61º do Código Penal).

É previsto um mecanismo de «adaptação» à liberdade condicional. Permite que a pessoa 
condenada solicite a libertação um ano antes do limite legal normal. Durante este período de 
adaptação, a pessoa condenada é submetida a prisão domiciliar sob vigilância electrónica.

Para informações sobre atenuações de penas e sanções disciplinares, consulte a secção Sanções 
disciplinares.

https://www.prison-insider.com/en
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
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Para mais informações 

RESPEITO AOS  DIREITOS

meios de defesa _
A lei prevê os casos em que a assistência de um advogado é obrigatória (artigo 64º do Código 
Penal). Entre os casos listados podem ser identificados: 
- a presença obrigatória do advogado durante os interrogatórios conduzidos por uma autoridade 
judicial;
- a presença obrigatória de um advogado durante o debate e a audição do inquérito; 
- a presença obrigatória de um advogado na audiência realizada na ausência do arguido.

A assistência do advogado, durante a execução da sentença, nunca é obrigatória. Por exemplo, 
a imposição de uma sanção disciplinar ou a decisão de colocar uma pessoa em situação de 
segregação não são situações que exijam a presença de um advogado. A presença do advogado é 
independente da possibilidade de impugnar uma decisão. Assim, a pessoa detida não é obrigada 
a ser representada por um advogado durante o processo de ajustamento das penas, mas pode 
sempre recorrer em caso de decisão negativa.

O arguido é sistematicamente assistido por um defensor público quando a sua presença é exigida 
por lei e não pode pagar os serviços de um advogado. Nao existe defensoria publica em Portugal, 
contudo um advogado é designado pela Ordem dos Advogados Portugueses, nos casos em que 
o acusado nao aponta um advogado.  
O acusado tem direito a assessoria jurídica. Quando o condenado não tenha constituído defensor, 
o Tribunal solicitará à Ordem dos Advogados a nomeação de um defensor, nos termos do artigo 
157, 1 da Lei 115/2009. 

O arguido e o seu advogado têm dificuldade em preparar a defesa antes do julgamento. As 
dificuldades devem-se principalmente aos condicionalismos da detenção. Por exemplo, é 
impossível para um advogado, de acordo com a jurisprudência, ter a gravação de interceptações 
telefónicas (que serão apresentadas na audiência) para as ouvir com o seu cliente.

A presença de um advogado não é obrigatória durante as entrevistas policiais das pessoas 
condenadas. Tal  presença é necessária nos casos em que os acusados se encontram em 
detenção provisória ou quando o interrogatório é conduzido por um juiz.

Para informações sobre a prisão preventiva, consulte a secção Pessoas em prisão preventiva. 

https://www.prison-insider.com/en
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Para mais informações 

garantias   _

queixas  _

Uma cópia do 
regulamento 
interno deve ser 
disponibilizada às 
pessoas detidas

Um ponto de acesso 
à lei está disponível 
para as pessoas 
detidas

Os regulamentos 
internos são 
traduzidos para os 
reclusos estrangeiros

sim

não

sim

Copias do Regulamento estão disponíveis em 
cada biblioteca. Um resumo dos direitos e 
deveres da pessoa detida é fornecido a cada 
recluso. 
(artigo 9º do Regulamento)

-

Um resumo dos direitos e deveres da pessoa 
detida é fornecido a cada recluso. Este 
documento é traduzido para as línguas 
estrangeiras mais faladas.
(artigo 9º do Regulamento)

As pessoas detidas têm a possibilidade de apresentar uma queixa contra a administração prisional. 

Os regulamentos contêm várias disposições: 
- reclamações, petições, exposições podem ser feitas individual ou coletivamente. 
- caixas seguras colocadas em todos os estabelecimentos permitem a rápida apresentação de 
queixas.
- a pessoa detida pode apresentar uma queixa por escrito e, em seguida, por via postal, à atenção 
dos tribunais ou de qualquer outra autoridade nacional ou europeia. 
- as pessoas detidas podem apresentar queixa à administração prisional, ao guarda-chefe ou ao 
juiz 
- as pessoas detidas podem utilizar o registo de queixas, que é obrigatório em todas as instituições 
do Estado Portugues. (Artigo 177º do Regulamento)  1.

As queixas de detidos são comunicadas ao serviço de auditoria e inspeção dos serviços 
prisionais da DGRSP. A abertura ou não de um processo contra um funcionário penitenciário é 
independente. 

1- Observatório Europeu das 
Prisões, «Condições de detenção 
em Portugal» 2013, p. 38.

https://www.prison-insider.com/en
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
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Para mais informações 

mecanismo nacional de PreVenção (mnP) e outros organismos externos de controlo  _

O Protocolo 
Facultativo à 
Convenção das 
Nações Unidas contra 
a Tortura (OPCAT) é

Indique o nome 
da MNP

A composição do 
MNP

O MNP é 
designado por

Mandato do MNP

O mandato é 
renovável

O mandato pode ser 
revogado

MNP é criado

MNP tomou posse 

MNP é independente 
do ministério 
responsável pela 
administração da 
prisão

Os relatórios 
produzidos pela MNP 
são tornados públicos

O MNP pode fazer 
visitas sem aviso 
prévio

O Subcomitê de 
Prevenção da Tortura 
(SPT) já visitou o país

foi ratificado 
em 15 de 

janeiro de 
2013

Provedoria 
de Justica

autoridade 
administrativa 
independente 
representada 

por um 
indivíduo 

assistido por 
uma equipa.

parlamento

4 anos

uma vez

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim, de 27 de 
Setembro a 7 
de Outubro 

de 2016

-

O mediador , João Costa, é o único a exercer 
o seu cargo a tempo inteiro. Cerca de quinze 
pessoas trabalham com ele em regime de 
tempo parcial. A outra parte do seu tempo 
é dedicada ao trabalho com a Defensor  dos 
Direitos Humanos. Esta organização por vezes 
cria confusão entre as pessoas detidas que, 
ao dirigir-se ao MNP, acreditam que podem 
apresentar um pedido individual ao dDefensor 
dos dDireitos Humanos. Um sistema de crachá, 
recentemente introduzido, permite aos 
detidos distinguir entre estas duas missões.

O MNP é nomeado pelo Parlamento por 
maioria de dois terços e na condição de esta 
maioria ser superior à maioria absoluta dos 
membros em exercício.
(artigo 5º do Estatuto do Provedor de Justiça)

O MNP foi criado em maio de 2013.

O MNP tornou-se operacional em março de 
2014.

O MNP deve ter «total independência no 
exercício das suas funções» 
(nº 4 do artigo 1º do Estatuto do Provedor de 
Justiça). 

O Provedor de Justiça tem até 30 de Abril de 
cada ano para apresentar um relatório ao 
Parlamento. Este relatório será publicado no 
Jornal Oficial do Parlamento Europeu.

-

-

O MNP é «independente e inamovível e as suas 
funções não cessarão antes do termo do seu 
mandato, salvo disposição em contrário da lei 
enviada previamente» 
(artigo 7.º do Estatuto do Provedor de Justiça)

Alguns 
estabelecimentos ou 
unidades não podem 
ser controlados pela 
MNP

não

As instituições das Regiões Autónomas 
(Açores) não estão sujeitas à fiscalização e 
controlo do Provedor de Justiça, com exceção 
das atividades desenvolvidas sob a autoridade 
da administração pública portuguesa.

https://www.prison-insider.com/en
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Ombudsman_s_Statute.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Ombudsman_s_Statute.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Ombudsman_s_Statute.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Ombudsman_s_Statute.pdf
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

As recomendações 
da MNP são 
vinculativas

Se uma autoridade 
regional controla os 
locais de privação 
de liberdade, foram 
publicados relatórios

Um órgão regional 
controla os locais de 
privação de liberdade

Se o país já tiver sido 
visitado pelo SPT, o 
relatório da visita foi 
tornado público

não

sim

sim,
o CPT 

sim

Os pareceres do MNP são recomendações não 
vinculativas. O MNP tem considerável poder de 
pressão pública, mas não tem a possibilidade 
de forçar a execução de suas recomendações, 
nem mesmo de remeter a questão a um juiz.

A CPT publicou relatórios em 1992, 1995, 1996, 
1999, 2002, 2002, 2003, 2008, 2012, 2013 e 
2016.

-

Foi elaborado um relatório em 8 de Novembro 
de 2018, na sequência de uma visita de 1 a 10 
de Maio do mesmo ano. Este relatório é, por 
enquanto, confidencial. O relatório foi enviado 
ao governo português e ao MNP.

O MNP não pode ser requisitado diretamente. Também não se destina a receber queixas, ao 
contrário do que acontece com o defensor dos direitos (Provedor de Justiça). Qualquer pessoa 
pode chamar a sua atenção para um determinado ponto.

É criado internamente um mecanismo de acompanhamento das recomendações do MNP. É 
realizado pelos membros do conselho de administração. Um quadro mostra as observações e 
conclusões recolhidas durante as visitas. Regista as recomendações que foram implementadas e 
as que ainda estão a ser implementadas.

O Defensor dos dDireitos (Provedor de Justiça) é outro mecanismo de controlo das prisões. É 
essencialmente competente para receber pedidos individuais de pessoas detidas. 

https://www.prison-insider.com/en
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Integridade física

Sistema prisional

Saúde

Disciplina

Respeito  aos  direitos

População prisional

Vida quotidiana

Segurança e proteção 

Comunicação com o exterior

Para mais informações 

sites-chaVe  _

textos legais e estatísticas oficias  _

DGRSP: Direção-Geral de Reinserção e Serviços prisionais 

A DGPJ: Direção-Geral da Política de Justiça

World Prison Brief, Portugal: dados-chave sobre as prisões

The Portuguese Prison Photo Project - uma exposição, diferentes perspetivas atrás das 
grades

Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade

Código de Processo Penal

Código Penal

Constituição da República Portuguesa

Regulamento Geral dos Estabeleciemntos Prisionai

Regulamento sobre o uso de meios de contenção nos serviços prisionais

Lei 23/2007 sobre a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 
território nacional

O Decreto-Lei sobre o estatuto do Corpo da Guarda Prisional

Decreto sobre a classificação das prisões

Regras Prisionais Europeias

Estatísticas governamentais sobre a população prisional por tipo de instituição, 2017

Estatísticas governamentais sobre pessoal prisional, 2017

Estatísticas governamentais sobre a população prisional por estado civil, 2018

relatórios _

artigos científicos e de imPrensa _

Vídeos _

Ministério da Justiça, Relatório de Atividades, 2010

Observatório Europeu de Prisões, «Condições de detenção em Portugal», 2013

O relatório do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos 
Desumanos ou Degradantes (CPT), 2016

Gomes Sílvia, «Estrangeiros e grupos étnicos na prisão: alguns pensamentos de 
Portugal», 2014, (em inglês)

«Primeiro estabelecimento prisional com gestão privada abre em Julho», tvi24, 2004

Vídeo institucional da prisão de Santa Cruz do Bispo, 2015

Documentário «Dentro» sobre uma prisão de alta segurança, 2001, (em português, com 
legendas em francês)

PARA MAIS INFORMAÇÕES 

https://www.prison-insider.com/en
https://justica.gov.pt/Organica/DGRSP
http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/home
http://www.prisonstudies.org/country/portugal
http://www.prisonphotoproject.pt/fr/pppp-fr.html
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1147&tabela=leis&so_miolo=
https://e-learning.mj.pt/dgaj/dados/0C/0CTEMA27.pdf
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/276858/details/normal
https://rm.coe.int/16806979c4
https://dre.pt/pesquisa/-/search/635814/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/635814/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106490490/201806060302/diploma/1?consolidacaoTag=Justiça&rp=indice&did=106542310
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/Documentos/DocumentosSite/Legislacao/Portaria_13-2013_EP.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/paginas/documentos/informacoes/Legislacao/RPEuropeias.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/2018042010040601Q-mov-reclus-sx-t-ep.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/2018042010040601Q-mov-reclus-sx-t-ep.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/quinzenais/20181204031229sit-pen_112018-2q.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Actividades/Rl_ativ_2010/Rl_Ativ_V-II.pdf
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17:prison-conditions-in-portugal&catid=13&Itemid=116
https://rm.coe.int/168078e1c8
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2014/01/foreigners-and
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2014/01/foreigners-and
https://tvi24.iol.pt/geral/17-06-2004/primeiro-estabelecimento-prisional-com-gestao-privada-abre-em-julho
https://www.scmp.pt/justica/epscbf
https://helastre.wordpress.com/filmes/
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