
 

 

 

 

 

 

Recomendações Políticas 

 

 

 

 

 

 

Autores 

Mustafa Ginesar | mginesar@gmail.com 

Ruth McFarlane | ruthmcfarlane@btinternet.com 

Veronique Aicha | veronique.aicha@gmail.com 

 

 

mailto:mginesar@gmail.com
mailto:ruthmcfarlane@btinternet.com
mailto:veronique.aicha@gmail.com


 
 

2 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto (2019-1-NL01-KA204-060491) foi financiado com o apoio da Comissão Europeia e 

da Agência Nacional Holandesa do Programa Erasmus+. Esta publicação reflete apenas a 

opinião dos autores, sendo que as organizações financiadoras não podem ser responsabilizadas 

pelo uso dado à informação nesta contida. 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página foi deixada intencionalmente em branco. 

  



 
 

4 
 

 

CONTEÚDO 
 

Sumário executivo ......................................................................................................................... 5 

Secção 1. O Projecto BLEEP ........................................................................................................... 6 

O que é o BLEEP? ....................................................................................................................... 7 

Missão e Objetivos .................................................................................................................... 7 

Parceria BLEEP ........................................................................................................................... 8 

Secção 2. Metodologia e Fontes de Informação ......................................................................... 10 

Contexto do estudo? ............................................................................................................... 11 

Quadro metodológico ............................................................................................................. 11 

Piloto BLEEP em Portugal ........................................................................................................ 13 

Secção 3. Quadro legal para a Educação Prisional no que respeita à "Digitalização da Educação 
Prisional". ..................................................................................................................................... 15 

Recomendações do Conselho da Europa ................................................................................ 16 

Exemplos mundiais .................................................................................................................. 17 

Projeto ACEP (Turquia) ............................................................................................................ 18 

Aplicação KIOSK (Roménia) ...................................................................................................... 19 

Secção 4. Recomendações sobre a política do BLEEP ................................................................. 22 

Referências .............................................................................................................................. 30 

 

 

  



 
 

5 
 

Sumário executivo 

A educação nos estabelecimentos prisionais consiste num fenómeno poderoso que 

permitir os indivíduos privados de liberdade adquirir novas competências, promovendo 

um sentido de propósito renovado. Muitas atividades de investigação provam que os 

indivíduos privados de liberdade que participam ativamente em programas de educação 

e formação são menos propensos a regressar ao estabelecimento prisional após a sua 

libertação. Além disso, os indivíduos privados de liberdade com formação estão, 

normalmente, mais propensos a encontrar emprego após a libertação, uma vez que a 

integração na vida económica após o estabelecimento prisional é crucial para reduzir a 

reincidência. 

Este documento foi desenvolvido no contexto do projeto BLEEP, financiado pela União 

Europeia no âmbito do Programa Erasmus +. O BLEEP criou ferramentas metodológicas 

baseadas numa abordagem de aprendizagem mista para facilitar a literacia digital dos 

indivíduos privados de liberdade e a digitalização da educação prisional nos 

estabelecimentos prisionais europeus.  

Como parte da estratégia de comunicação e transferência de conhecimento, este 

documento visa dotar decisores políticos e os decisores a nível local e europeu dos 

conhecimentos adquiridos com base nas principais conclusões do projeto. Além disso, as 

recomendações políticas visam estimular um maior desenvolvimento e apoio à melhoria 

da qualidade e eficiência das atividades de educação prisional, salientando as breves 

recomendações para os decisores políticos.  

Este documento consiste em cinco capítulos principais para além das secções "Sumário 

Executivo" e "Anexos e Referências". 

O primeiro capítulo apresenta o projeto BLEEP de um modo geral. O segundo incide sobre 

a metodologia deste documento e as fontes de informação utilizadas. O terceiro capítulo 

resume o quadro legal da UE e dos países parceiros relativamente à educação prisional, 

tomando uma abordagem mais centrada na digitalização da educação prisional como 

benefício ao desenvolvimento tecnológico para melhorar as operações de educação 

prisional. O quarto capítulo indica as principais conclusões do projeto BLEEP através das 

fontes de informação explicadas no terceiro capítulo. E o quinto e último capítulo 

enumera as recomendações do BLEEP para os decisores políticos e os intervenientes que 

implementam políticas, particularmente a nível local. 
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O que é o BLEEP?  

O projecto Blended Learning Environment for European Prisoners (BLEEP) incide sobre a 

inclusão digital no seu sentido mais lato. Como tal, o projeto prevê a criação e 

implementação de uma plataforma de aprendizagem mista inovadora, criativa e centrada 

na Europa para todos os indivíduos previamente privados de liberdade. No BLEEP, o 

indivíduo gerência o seu próprio processo de aprendizagem, que pode ser monitorizado 

de modo a estimular o progresso no desenvolvimento de competências. O projeto BLEEP 

contribuirá para o desenvolvimento profissional dos facilitadores, apoiando a 

reintegração dos indivíduos privados de liberdade na sociedade antes da sua libertação. 

Este projeto está a ser desenvolvido conjuntamente pelos Países Baixos, Turquia, Itália, 

Portugal e Roménia. 

Missão e Objetivos 

A principal prioridade do projeto BLEEP consiste na reintegração como processo de 

aprendizagem baseado nas necessidades e qualidades de um indivíduo, que pode ser 

monitorizado e analisado para que o processo de aprendizagem possa ser melhorado. 

Os principais objetivos do projeto BLEEP são: 

1. Conceber um ambiente de b-learning feito à medida de todos os indivíduos 

europeus privados de liberdade, sendo este acessível a todos. 

2. Conceber um ambiente universal no qual o processo de aprendizagem possa ser 

monitorizado, tendo em vista uma maior eficácia. 

3. Desenvolver mecanismos para monitorizar a eficácia das políticas de 

aprendizagem de adultos e acompanhar os progressos dos alunos. 

4. Apoiar a criação e acesso a percursos de requalificação em 

estabelecimentos/instituições prisionais. 

5. Alargar e desenvolver as competências do staff prisional que apoia a 

aprendizagem dos indivíduos privados de liberdade. 
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Parceria BLEEP 

PROMOTOR 
 

ClickF1, Países Baixos 
 

 
 
 
 
 

PARCEIROS 
 

Chains, Países Baixos 
 

 
 
 
 
 

Instituição Correccional Kocaeli Open, Turquia 
 

 
 
 
 
 

IPS_Innovative Prison Systems (Qualify Just IT solutions and Consulting), Portugal 
 

 
 
 

http://www.clickf1.nl/
https://www.stichtingchains.nl/
http://www.kocaeliacik.adalet.gov.tr/
https://prisonsystems.eu/
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STEPS, Itália 
 

 
 
 
 
 

Fundação Exodus South Holland (Stichting Exodus Zuid-Holland), Países Baixos 
 

 
 
 
 

 
Estabelecimento Prisional de Bucharest-Jilava, Roménia 

 

 
 
 
 
 

Direcção-Geral de Reintegração e Serviços Prisionais, Portugal 
 

 
 
 
 
 

EPEA - Associação Europeia de Educação Prisional, Países Baixos 
 

 

http://www.stepseurope.it/
https://www.exodus.nl/regios/zuid-holland
http://anp.gov.ro/penitenciarul-bucuresti-jilava/
https://dgrsp.justica.gov.pt/
http://www.epea.org/
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Contexto do estudo? 

Este estudo visou examinar as seguintes questões-chave: 

− Quais são os principais aspetos das políticas nacionais dos países parceiros 

relativamente à digitalização da educação prisional? Estes são comuns ou 

distintos? 

− Qual é o nível de aplicação destas políticas? Isto é, qual o nível de divergência 

entre a política e a sua aplicação? 

− Quais são as necessidades e opiniões dos indivíduos privados de liberdade 

relativamente à educação prisional (em particular, face ao acesso a ferramentas 

digitais durante o cumprimento de pena no estabelecimento prisional)? (Esta 

questão teve como foco a perspetiva das competências do Século XXI) 

− Quais são as necessidades e opiniões dos educadores prisionais em relação à 

educação prisional e ao seu desenvolvimento profissional? 

− Quais são as opiniões dos dirigentes prisionais e de outros decisores 

locais/regionais/nacionais, sobre a educação prisional? 

− Quais são as oportunidades que surgiram com o uso da tecnologia e da 

metodologia de aprendizagem combinada? 

− Quais os bons exemplos que surgiram, no âmbito da implementação do BLEEP, 

nos países parceiros? 

− Finalmente, quais são as recomendações políticas específicas que o BLEEP pode 

partilhar? 

Quadro metodológico 

O quadro metodológico do presente documento baseia-se em três fontes principais de 

informação: 

a) Revista literária sobre educação e estudos prisionais publicada sobre o assunto; 

b) Conclusões adquiridas no âmbito do estudo elaborado na fase inicial do projeto 

BLEEP. Esse momento de estudo também examinou as políticas e planos 

existentes da UE e dos países parceiros (NL, RO, IT, PT, TR) para as próximas 

políticas relativas à digitalização da educação prisional;  
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c) Informação apreendida e resultados obtidos através dos pilotos elaborados à 

metodologia BLEEP nos países parceiros; 

• Avaliação pelos participantes (indivíduos privados de liberdade e 

indivíduos previamente privados de liberdade); 

• Avaliação por facilitadores e observadores, denominados de staff 

members; 

• Entrevistas com decisores locais (atores judiciários, dirigentes prisionais, 

etc.) 

Nos primeiros 8 meses do projeto, os parceiros realizaram uma atividade de pesquisa 

com base em inquéritos, tendo este gerado um relatório de investigação. O principal 

objetivo do inquérito era responder à seguinte pergunta: Como podemos criar um 

ambiente inovador de E-Learning, centrado na Europa, no qual o processo de 

aprendizagem de um indivíduo possa ser monitorizado de dentro para fora do 

estabelecimento prisional? 

1. Investigação dos métodos existentes relativamente à aquisição de competências 

necessárias para "sobreviver" no século XXI; "Como está organizada a 

aprendizagem nos estabelecimentos prisionais europeus relativamente à 

educação e reintegração?” 

2. A investigação sobre as necessidades dos indivíduos privados de liberdade, 

professores e funcionários centrou-se na reintegração e educação; "Como 

gostariam de ver estes dois ser integrados? Que papel veem para si próprios, para 

as suas responsabilidades e para com os outros"? 

3. Investigação sobre a criação de ambientes de aprendizagem mista em ambientes 

fechados e digitalmente pobres. 

4. Investigação das necessidades dos indivíduos previamente privados de liberdade 

relativamente à educação e reintegração; "Como pode o processo de 

aprendizagem no estabelecimento prisional ser transferido com o indivíduo para 

o exterior?” 

Após a criação das primeiras versões das ferramentas BLEEP, os membros do consórcio 

organizaram atividades-piloto para teste em diferentes tipos de estabelecimentos 

prisionais na Holanda, Roménia, Portugal e Turquia. Estas atividades foram utilizadas não 

só para testar a metodologia BLEEP, mas também para identificar as necessidades 

específicas dos indivíduos privados de liberdade e do staff prisional, no que diz respeito 

à educação prisional em geral e as suas necessidades de competências digitais. 

Após a primeira ronda de atividades-piloto, o consórcio atualizou e melhorou a 

metodologia BLEEP e as suas ferramentas. No último ano do projeto, a segunda ronda de 
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atividades-piloto para teste foi organizada nos mesmos países e contextos prisionais, mas 

na sua maioria com participantes diferentes. Os formulários de avaliação deste segundo 

piloto incluíram perguntas específicas para identificar com precisão as opiniões, 

necessidades e expectativas dos nossos grupos-alvo sobre questões de formulação de 

políticas.  

Entretanto, os membros do consórcio trataram da revisão bibliográfica e recolheram 

dados-chave da investigação existente publicada sobre temas relevantes. Além disso, 

muitos parceiros realizaram entrevistas presenciais com decisores locais/regionais sobre 

educação prisional para recolher informações mais relevantes. 

Na fase final, o consórcio do BLEEP combinou todas as principais conclusões através 

destas três fontes principais e preparou uma lista de recomendações políticas viáveis, 

realistas, necessárias e práticas para os decisores. 

 

Piloto BLEEP em Portugal 

No Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, a literacia digital tem sido uma 

preocupação e é por isso que, na preparação do Projeto Educativo, estes profissionais 

têm elevada consciência dos caminhos que se devem seguir e das dificuldades que terão 

de enfrentar. 

A situação pandemia que vivemos levou-nos a uma adaptação exigente e rápida, 

forçando à aplicação de estratégias que possuem alguns riscos. Por exemplo, o recurso à 

utilização da internet nas aulas escolares foi a única forma de garantir que os alunos 

pudessem continuar a investir na sua educação e desenvolvimento profissional. 

Como tal, nas instalações prisionais, foram utilizadas as seguintes estratégias para 

promover a literacia digital: 

− Uma abordagem cuidadosa para ensino à distância, com aulas online; 

− Tecnologias de Informação e Comunicação – em todos os cursos que funcionam 

na escola; 

− Cursos certificados de Tecnologias de Informação e Comunicação, para todos os 

reclusos, não só os que estão na escola; 

− Cursos profissionais em Computação, tratamento de dados, Técnico de 

Informática; 

− Aulas de apoio para ajudar os reclusos a estudar o código da estrada; 
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− Um projeto chamado "Apps for Good" que visava a apresentação de uma App; 

− Universidade online - Universidade Aberta; 

− Projeto de promoção da literacia digital. 
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Prisional no que respeita à "Digitalização da 
Educação Prisional". 
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Recomendações do Conselho da Europa 

Em 1989, o Conselho da Europa adotou um conjunto de recomendações que delinearam 

as necessidades e responsabilidades relativamente à educação das pessoas privadas de 

liberdade na Europa. Estas recomendações estipulam que todas as pessoas privadas de 

liberdade devem ter a oportunidade de participar em atividades educativas e que estas 

atividades devem servir para o desenvolvimento da pessoa, ser conducentes a uma 

reintegração efetiva e encorajar uma redução da reincidência. 

Estas recomendações constituem a base dos objetivos da Associação Europeia de 

Educação Prisional, e foram ratificadas nas políticas educativas de vários países europeus. 

Mais recentemente, o Conselho da Europa adotou uma resolução (CONF/PLE(2020)RES1) 

relativa ao acesso à tecnologia digital na Europa e à responsabilidade dos estados 

membros. Esta contém uma série de pontos relevantes para a educação no 

estabelecimento prisional, e apoia a orientação atualizada do Europris1 de que "A 

educação no estabelecimento prisional deve incluir o acesso e a formação na utilização 

das Informação Tecnológica digital moderna" (recomendação 7, 2018). 

Isto inclui as seguintes recomendações específicas:  

− As autoridades prisionais e os técnicos de educação prisional devem investir em 

tecnologia digital moderna para assegurar o acesso e a formação em 

competências digitais, de forma a melhorar a experiência de aprendizagem e 

fornecer aos indivíduos privados de liberdade as competências e a preparação 

para melhor gerir as suas vidas. 

− Quando apropriado, o acesso à tecnologia moderna deve incluir acesso seguro ou 

supervisionado à Internet para melhor equipar os indivíduos privados de 

liberdade à sua libertação e a gerirem as suas vidas quando forem libertados. 

− Quando o acesso à Internet não é permitido ou não é viável, deve ser utilizada 

uma gama de opções alternativas como os sistemas de "Intranet" Moodle para 

ajudar a espelhar a experiência digital.    

− Quando o acesso à Internet é permitido, as autoridades prisionais e os serviços 

educativos devem colaborar para rever e enriquecer as escolhas curriculares, o 

acesso aos serviços de reabilitação e para promoverem uma utilização e práticas 

responsáveis online. 

− Quando o acesso à tecnologia digital é permitido, o staff prisional e os técnicos 

de educação devem promover pactos com os indivíduos privados de liberdade, 

 
1 EUROPRIS: https://www.europris.org/file/table-of-recommendations-and-practices-in-european-prison-education/ 

https://www.europris.org/file/table-of-recommendations-and-practices-in-european-prison-education/
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detalhando protocolos acordados para utilização da Internet e desenvolvimento 

educacional. 

A investigação detalhada sobre a utilização eficaz da tecnologia digital para a educação 

prisional é limitada, em parte devido à falta de qualquer prática substancial nesta área e 

devido aos desafios de realizar investigação aprovada eticamente nos estabelecimentos 

prisionais. O consórcio do BLEEP reuniu informações dos seus parceiros para criar um 

resumo de boas práticas nesta área. 

Exemplos mundiais 

Kerr e Willis2 comparam abordagens na Austrália e no resto do mundo. Em particular, 

destacam a utilização do PrisonCloud na Bélgica, uma plataforma segura que permite aos 

indivíduos privados de liberdade "aceder a serviços relacionados com todos os aspetos 

da vida, tais como emprego, educação, lazer, cuidados de saúde, finanças e assuntos 

jurídicos". O seu objetivo é melhorar a reintegração dos indivíduos na sociedade, 

normalizando a utilização da tecnologia e a responsabilidade por esses assuntos através 

de uma conexão da aprendizagem em sala de aula com aprendizagem nas celas. No 

entanto, devido à idade de muitos estabelecimentos prisionais, este sistema está 

atualmente a ser utilizado apenas num dos 45 estabelecimentos prisionais da Bélgica. Um 

sistema semelhante é adotado nos estabelecimentos prisionais em Inglaterra e no País 

de Gales, conhecido como Campus Virtual, que está disponível em computadores 

específicos nos centros educativos dos estabelecimentos prisionais. Como resultado da 

pandemia Covid, foram feitos mais progressos no fornecimento de dispositivos offline a 

serem utilizados nas celas em vez de nos centros de educação prisional. Foram aprovados 

Chromebooks seguros com uma plataforma de aprendizagem construída para 

aprendizagem nas celas e estão atualmente a ser testados em 55 dos 121 

estabelecimentos prisionais de Inglaterra e no País de Gales. 

Esta abordagem de "normalização" da utilização da tecnologia está também a ser 

adotada na Noruega, Suécia e Países Baixos. A Noruega criou uma infraestrutura 

chamada DFS (Desktop for Students) que encoraja os indivíduos privados de liberdade a 

tornarem-se cidadãos eletrónicos. Os indivíduos privados de liberdade nos 

estabelecimentos prisionais noruegueses podem aceder a plataformas de aprendizagem 

e recursos de aprendizagem fora do estabelecimento prisional, comunicar com 

professores, carregar tarefas, pesquisar online e fazer exames online3 . O objetivo do 

sistema é igualar a situação de aprendizagem dos indivíduos privados de liberdade com 

 
2 Kerr, A., & Willis, M. (2018). Prisoner use of information and communications technology. Trends & Issues in Crime 
and Criminal Justice. Retrieved from https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi560.. 
3 Pike, A., & Adams, A. (2012). Digital exclusion or learning exclusion? An ethnographic study of adult male distance 
learners in English prisons. Research in Learning Technology, 20(4), 363–376. https://doi.org/10.3402/rlt.v20i0.18620 

https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi560
https://doi.org/10.3402/rlt.v20i0.18620
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a situação dos estudantes fora dos estabelecimentos prisionais. No Outono de 2022 um 

novo projeto irá introduzir uma versão atualizada do sistema (DFS 2.0), desta vez baseada 

numa versão modificada das Equipas Microsoft para a Educação. 

Projeto ACEP (Turquia) 

A Direcção-Geral dos Estabelecimentos Prisionais e Casas de Detenção da Turquia 

(DGPDH) está a desenvolver vários projetos para que as instituições penitenciárias 

beneficiem das oportunidades tecnológicas. Um dos estudos iniciados pela DGPDH é "The 

Integration of Information Technologies into Penitentiary Institutions (ACEP)"4 . O projeto 

ACEP está também entre as metas digitais estabelecidas no Plano de Ação dos Direitos 

Humanos e no Documento de Estratégia de Reforma Judicial anunciado pelo Governo 

turco.  

O pilar mais importante do projeto ACEP é o pilar dos dispositivos multimédia (MMC) a 

serem colocados dentro dos estabelecimentos prisionais. Os indivíduos privados de 

liberdade podem aceder aos dispositivos MMC, a serem instalados nas zonas habitadas, 

com dados biométricos, tais como impressões digitais e reconhecimento facial. Os 

dispositivos MMC têm aplicações digitais tais como videochamadas e chamadas de voz, 

compras na cantina, envio de petições, e-letter, e-library, e-doctor e comunicação com o 

Ministério ou as suas instituições relevantes. Além disso, o processo de inquérito, que é 

uma das aplicações de rotina nas instituições penitenciárias, pode ser feito com estes 

dispositivos. A DGPDH pretende instalar 20.000 dispositivos MMC em instituições 

penitenciárias até ao final de 2022. 

 

 
4 Turkish Ministry of Justice, Directorate General for Prisons and Detention Houses 

https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-dijital-donusum-icin-altyapi-calismalari-devam-
ediyor25102021031431 

https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-dijital-donusum-icin-altyapi-calismalari-devam-ediyor25102021031431
https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-dijital-donusum-icin-altyapi-calismalari-devam-ediyor25102021031431
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Aplicação KIOSK (Roménia) 

Na Roménia, os indivíduos privados de liberdade têm acesso a um KIOSK onde, utilizando 

um cartão individual com um código pessoal, podem ver as respostas ou o estatuto dos 

seus pedidos, as suas recompensas, as suas sanções, informações legais sobre a sua 

condenação (o número do seu processo, quantos dias executou, quando é elegível para 

fazer parte da comissão de libertação condicional, etc.), informações sobre a sua conta 

(quanto dinheiro têm, as suas transações) e também têm acesso a uma biblioteca online 

que contém leis e documentos legais do seu interesse. Esta biblioteca está em romeno, 

mas também se encontra disponível em línguas como inglês, francês e outras. 
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1 

Descobertas / Justificação Recomendação BLEEP 

Inovação - O Princípio Geral: O mundo 
está a mudar; novos empregos 
requerem novas competências. 

As políticas de educação prisional devem 
centrar-se nos aspetos inovadores da 
aprendizagem, incluindo a digitalização e 
as competências do século XXI. 

Todo o estabelecimento prisional deve 
ser essencialmente um "ambiente de 
aprendizagem" que aborda todas as 
atividades de aprendizagem, desde a 
educação tradicional a programas 
terapêuticos, tecnologia moderna e 
novos programas, tais como 
competências para a vida, yoga e 
mindfulness. 

 

2 

Descobertas / Justificação Recomendação BLEEP 

O investimento na educação dos 
indivíduos privados de liberdade e do 
staff prisional será mais rentável a 
longo prazo, uma vez que a educação 
e a aprendizagem conduzirão as 
pessoas a emprego, à socialização e à 
autorrealização, elementos fortes 
para manter os indivíduos afastados 
de ações ilegais que terminam em 
estabelecimentos prisionais. 

Deve ser atribuído um financiamento 
adequado para equipar cada 
estabelecimento prisional com uma 
escola com todos os recursos. Além disso, 
são necessários mais recursos para cobrir 
o fornecimento de educação aos 
indivíduos privados de liberdade com 
necessidades educativas específicas, tais 
como dificuldades de 
alfabetização/numeracia. As autoridades 
prisionais e os técnicos de educação 
prisional devem também considerar o 
investimento em tecnologia digital 
moderna para assegurar o acesso e a 
formação em competências digitais para 
melhorar a experiência de aprendizagem 
e fornecer aos indivíduos privados de 
liberdade as competências e a 
preparação para gerirem melhor as suas 
vidas. 
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3 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

Níveis mais elevados de competências 
digitais serão uma vantagem na 
aquisição de um emprego, uma vez 
que as probabilidades de encontrar 
um emprego com um salário que 
cobra o custo de vida, são baixas para 
aqueles que não possuem 
competências digitais, especialmente 
quando este baixo nível de 
competências está associado a um 
registo criminal. 

Os sistemas de ensino prisional - 
particularmente os cursos de formação 
profissional - devem ser atualizados para 
cobrir os currículos de requalificação 
digital dos indivíduos privados de 
liberdade.  

 

4 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

As competências digitais não são 
apenas vitais no local de trabalho; são 
importantes para praticamente todos 
os aspetos da interação social, desde a 
utilização de um smartphone até ao 
contacto com a família e amigos, 
marcação de férias, encomenda de 
takeaway e compras online. Além 
disso, a literacia digital é agora 
essencial para o envolvimento na 
educação fora do contexto prisional. 

Apoiar a literacia digital dos indivíduos 
privados de liberdade é uma das 
questões-chave para os envolver na 
sociedade "digitalizada" no momento da 
sua libertação. A conectividade digital 
deve ser assegurada e a literacia digital 
promovida entre os indivíduos privados 
de liberdade, tanto como pré-requisito 
para a prática pedagógica moderna como 
para que os indivíduos privados de 
liberdade possam aceder a recursos 
educativos para além dos limites do 
estabelecimento prisional.  

 

5 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

As preocupações relacionadas com a 
segurança podem ser abordadas 
através de tecnologia que impede o 
acesso de pessoas a sites tóxicos ou, 
quando necessário, fornece acesso 
offline apenas a recursos digitais. 

Os sistemas educativos prisionais podem 
adotar uma ligação segura à Internet com 
uma "lista branca" de sites apropriados e 
úteis como agências de emprego, fundos 
sociais, etc. O BLEEP fornece um bom 
exemplo, utilizando dispositivos seguros 
com "listas brancas".  
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6 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

A educação legal sobre crimes digitais 
pode impedir ações ilegais não 
intencionais por parte de indivíduos 
previamente privados de Liberdade 
após a sua libertação. 

Os indivíduos privados de liberdade 
devem receber as bases do sistema 
jurídico do país em questão, para que 
estejam mais conscientes das 
consequências dos seus atos ilegais 
quando libertados. Além disso, o 
contexto da educação do direito dos 
indivíduos privados de liberdade deve ser 
alargado para cobrir os "novos" tipos de 
crimes derivados de melhorias 
tecnológicas, tais como crimes 
informáticos, má utilização das redes 
sociais, sistema de blockchain, etc.  

 

 

7 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

As "Bibliotecas Digitais" podem 
proporcionar ambientes de 
aprendizagem não formais. 

Os decisores políticos devem considerar o 
investimento em "bibliotecas digitais 
equipadas" onde os indivíduos privados 
de liberdade possam ter acesso a fontes 
escritas através de dispositivos 
tecnológicos como kindles ou tablets 
seguros. Desta forma, seria motivante 
para os indivíduos privados de liberdade 
utilizar a biblioteca e ao mesmo tempo 
ganhar algumas competências digitais de 
uma forma não formal.  
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8 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

A motivação e o equipamento dos 
técnicos de educação nos 
estabelecimentos prisionais 
desempenham um papel fundamental 
na eficácia da educação prisional. 

Todo o staff prisional precisa de receber 
formação sobre a importância da 
educação prisional. A educação deve ter 
prioridade, a par da segurança e da 
salvaguarda, pelo que é mais influente 
como parte das inspeções prisionais. 

Para superar as complexidades do ensino 
em ambientes coercivos, os agentes 
educativos na educação prisional devem 
ser apoiados para adotar estratégias e 
abordagens inovadoras e beneficiar de 
ferramentas tecnológicas no seu 
trabalho. 

 

9 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

Aprender a aprender (Learning to 
learn) e aprendizagem ao longo da 
vida (Lifelong learning) são conceitos-
chave da vida moderna. A integração 
da educação prisional nos canais de 
educação formal fora do 
estabelecimento prisional pode apoiar 
a aprendizagem ao longo da vida dos 
indivíduos privados de liberdade. 

Os decisores devem procurar métodos 
alternativos que sejam considerados 
como um meio de atrair pessoas que 
estão no estabelecimento prisional para a 
escola. Por conseguinte, ao encorajá-los a 
empenharem-se na educação no 
estabelecimento prisional, estão a tornar 
a educação neste local mais atrativa e 
mais eficaz para os indivíduos privados de 
liberdade. Podem fazê-lo, por exemplo, 
estabelecendo escolas autónomas dentro 
do recinto prisional, localizadas longe das 
celas e dos blocos, dando acesso a 
bibliotecas bem abastecidas (com 
ferramentas digitais seguras) e 
instalações informáticas ou 
oportunidades de aprendizagem à 
distância em estabelecimentos prisionais 
de alta segurança através de emissões 
televisivas fechadas. 
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10 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

O mundo está a mudar; novos 
empregos requerem novas 
competências. 

As políticas de educação prisional devem 
centrar-se nos aspetos inovadores da 
aprendizagem, incluindo a digitalização e 
as competências do século XXI. 

 

11 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

Os indivíduos previamente privados de 
liberdade precisam de ligações e 
canais que os levem a fornecedores de 
emprego assim que são libertados do 
estabelecimento prisional. 

Estabelecer plataformas comuns onde os 
indivíduos privados de liberdade 
(potenciais candidatos a emprego em 
liberdade) e os empregadores se possam 
encontrar e interagir. Este mecanismo 
incluirá também agentes educativos 
(particularmente do ensino profissional). 
Esta plataforma comum poderá ser 
estabelecida utilizando 
ferramentas/métodos digitais como 
conferências online com empregadores 
como oradores ou entrevistas de 
emprego online entre empregadores e 
indivíduos privados de liberdade. 

 

12 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

A "comunicação" pode ser a soft skill 
mais poderosa que pode levar um 
indivíduo privado de liberdade a 
aceder aos canais e informações 
necessárias. Por outro lado, um 
número significativo de pessoas no 
estabelecimento prisional não fala a 
língua do país em que se encontra. 

Esta situação requer o fornecimento de 
currículos específicos sobre 
competências de comunicação e aulas de 
línguas. Além disso, a aprendizagem de 
outra língua pode também capacitar os 
estudantes no estabelecimento prisional 
a se envolverem mais abertamente com 
outros e com o mundo em geral. A gestão 
prisional pode beneficiar de ferramentas 
digitais e de fontes abertas caso se 
consigam resolver as questões de 
segurança (vídeos de aprendizagem de 
línguas no YouTube, etc.). 
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13 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

Correlativamente ao artigo anterior, 
beneficiar de ferramentas de 
comunicação online (seguras) como as 
videochamadas pode contribuir para 
diminuir o isolamento social e 
fortalecer as ligações familiares. 

A gestão prisional deve procurar formas 
de ultrapassar questões cruciais tais 
como segurança, privacidade, 
disponibilidade, implementação e 
acessibilidade financeira. O Ministério da 
Justiça turco lançou um bom e inovador 
exemplo a este respeito; ACEP - 
Integration of Smart Technologies to 
Penitentiary Institutions Project 
(https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-
infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji). 

 

14 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

Jewkes e Reisdorf5 (2016, p. 540) 
referem que exigir que os indivíduos 
privados de liberdade assumam 
responsabilidade por aspetos das suas 
vidas, anteriormente administrados 
por staffs prisionais, leva a que estes 
staffs, potencialmente, libertem 
períodos significativos de tempo que 
era anteriormente gasto no 
preenchimento de formulários. 
Embora, em teoria, este tempo 
recentemente adquirido possa ser 
gasto em interações mais significativas 
com os indivíduos privados de 
liberdade. Para muitos indivíduos 
privados de liberdade, inovações tais 
como quiosques digitais reduzem 
algumas das tensões e tensões da vida 
no seu interior, oferecendo um maior 
grau de arbítrio. 

Os estabelecimentos prisionais podem 
estabelecer quiosques/computadores 
ligados à Internet através dos quais os 
indivíduos privados de liberdade podem 
gerir os seus percursos (como o dinheiro 
nas suas contas, o tempo que lhes resta 
para a sua próxima visita familiar, 
apresentar uma petição à direção e 
receber a resposta para as suas petições, 
etc.). 

Um bom exemplo deste projeto de 
quiosque digital é do Ministério da Justiça 
romeno (https://anp.gov.ro/). 

 

 

 

 
5 Jewks Y., & Reisdorf B.C. (2016). A brave new world: The problems and opportunities presented by new media 
technologies in prisons Criminology & Criminal Justice Volume 16, Issue 5 Pages: 534 – 551. 

https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji
https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji
https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji
https://anp.gov.ro/
https://anp.gov.ro/
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15 

Conclusões / Justificação Recomendação BLEEP 

A privação das TIC deve ser 
considerada equivalente a outras 
privações sociais, tais como baixos 
rendimentos, desemprego, baixa 
educação, saúde precária e 
isolamento social. 

A gestão prisional deve considerar dar aos 
indivíduos privados de liberdade acesso 
supervisionado e seguro à Internet, para 
que possam desenvolver algumas 
competências digitais básicas. Isto pode 
aliviar a exclusão digital após a libertação 
e ajudá-los a traçar percursos da vida real 
para o emprego, alojamento, laços 
familiares e sociais abrangidos pela 
abordagem BLEEP. 
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