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Prefácio
Em todos os países do mundo, a questão das prisões representa um dos principais 

problemas por resolver da Humanidade.

Em nenhum campo da ação humana, os tempos modernos são equiparáveis com 

a Idade Média. Excepto no âmbito das prisões: as atuais condições de detenção 

dos reclusos são comparáveis às de séculos passados, mesmo em países que se 

consideram campeões dos direitos humanos.

Sem mencionar, as aberrações de Abù Graib e Guantanamo, não existe grande 

diferença entre algumas celas de segurança italianas, hospitais psiquiátricos criminais 

e em geral as prisões, e as condições de detenção do Castelo de Sant’Ângelo, 

retratadas no terceiro ato da ópera La Tosca.

Dito isto, sem ter em conta a questão da tortura que em muitas partes do mundo ainda 

não desperta a rejeição e a repulsa popular como se fosse algo de inevitável, todos 

aqueles que lutam pela prevenção do encarceramento, especialmente de pessoas 

doentes, ou pela redução da duração da detenção, facilitando a libertação, fazem um 

trabalho meritório e que fomenta o bem-estar das comunidades.

Se considerarmos que, a nível mundial, cerca de um terço dos reclusos estão presos 

por crimes relacionados com a dependência de drogas, de modo a que à doença 

acresce um ambiente que exalta a estigmatização e a discriminação, todos aqueles 

que através do seu trabalho estão comprometidos em encontrar alternativas à prisão 

para infratores toxicodependentes, são ainda mais meritórios.

O projeto descrito nas páginas seguintes, e cujo título “Alternative” não é de todo 

casual, pretende realçar as tentativas, os sucessos, as dificuldades e também 

as contradições de todos que, quotidianamente trabalham em silêncio, sofrendo 

frequentemente a discriminação, para evitar a prisão de um grande número de pessoas 

doentes, melhorando assim as condições gerais da sociedade civil. Pelo menos na 

Europa, que é ou deveria ser, o coração da civilização.

Dr. Massimo Barra

 Chairman of Red Cross/Red Crescent

Partnership on substance abuse
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Introdução
Contexto

A presente publicação foi elaborada no âmbito do Projeto ALTERNATIVE – “Promoção de medidas alternativas 

à prisão para toxicodependentes ”, cofinanciado pela Comissão Europeia ao abrigo do Programa “Justiça 

Penal” 2008-2013 e levado a cabo pela Fundação Villa Maraini (líder do projeto) e os quatro parceiros a ela 

associados: Associação Gruppo Abele (Itália), Sananim (República Checa), Cruz Vermelha Francesa (França) 

e Cruz Vermelha Portuguesa (Portugal).  O objetivo global do projeto consistia em promover e incrementar 

a adoção de medidas alternativas à prisão para os toxicodependentes, mostrando os benefícios dessas 

estratégias em termos de redução da sobrelotação das prisões, prevenção de situações de reincidência 

e melhoria das condições de detenção em geral.  Para o efeito, o projeto perseguia os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Aprofundar o conhecimento mútuo dos sistemas jurídicos e judiciais dos Estados Membros da UE e 

facilitar a criação de redes, a cooperação e o intercâmbio de informações e boas práticas; 

2. Reforçar a colaboração entre os serviços de justiça penal, as organizações da sociedade civil e os 

serviços de saúde e sociais; 

3. Consolidar e apoiar a aplicação de medidas de tratamento alternativas à prisão para os 

toxicodependentes; 

4. Aumentar o conhecimento e a informação do público em geral sobre as vantagens das alternativas às 

penas de prisão para grupos específicos de reclusos. 

Na maioria dos países, os reclusos condenados por crimes relacionados com a droga constituem uma 

proporção elevada da população prisional, apesar de muitos deles não desempenharem um papel relevante 

no tráfico de droga e também serem, com frequência, toxicodependentes. Esta situação levou a que, nos 

últimos anos, as alternativas de tratamento às penas de prisão tenham vindo a merecer um apoio político 

crescente a nível europeu, em sintonia com as principais convenções e diretrizes internacionais neste 

domínio, designadamente com as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas 

Não Privativas da Liberdade e a Convenção das Nações Unidas, de 1988, contra o tráfico ilegal de 

estupefacientes.  Ainda assim, o número de toxicodependentes que entram e saem do sistema de justiça 

penal sem terem acesso a um tratamento adequado está a aumentar em muitos países, causando uma 

grave sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, o que impede a aplicação cabal das normas mínimas 

de detenção definidas pela ONU e o devido respeito pela dignidade e os direitos humanos dos reclusos. 

O ainda limitado recurso a medidas alternativas às penas de prisão deve-se principalmente às dificuldades 

encontradas em termos de formação de redes e de coordenação entre os serviços de justiça penal e os 

serviços de saúde e sociais, bem como ao ceticismo generalizado da opinião pública face a estas formas 

de punição. Tendo isto em conta, o presente projeto também foi direcionado para os magistrados e os 

prestadores de serviços terapêuticos e sociais, no intuito de os informar melhor sobre as vantagens das 

medidas alternativas às penas de prisão para grupos específicos de reclusos e de tornar as redes e a 

colaboração entre eles mais eficientes e eficazes. 
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Âmbito e finalidade

A presente publicação foi elaborada com base na experiência adquirida por todas as organizações 

parceiras ao longo da execução do Projeto ALTERNATIVE, e pretende ser uma compilação de boas 

práticas e ensinamentos extraídos dessa experiência, suscetível de ajudar outras organizações que 

queiram desenvolver e realizar programas semelhantes nos respetivos países. As recomendações que 

aqui formulamos resultam de um processo de autoavaliação efetuado pelas organizações participantes, 

durante o qual examinaram e refletiram sobre o que tinha funcionado bem ou mal, tanto dentro ou fora 

das prisões, ao longo do planeamento e da execução das atividades de apoio aos toxicodependentes.  

O manual divide-se em cinco capítulos, de acordo com os objetivos do projeto e fases da sua execução. 

• O primeiro capítulo está relacionado com a recolha de dados de base sobre a situação existente 

nos estabelecimentos prisionais e no sistema judicial dos países parceiros, no que diz respeito à 

aplicação de alternativas às penas de prisão, e com o desenvolvimento de protocolos comuns de 

intervenção e de instrumentos de trabalho comuns.

• O segundo capítulo refere-se às atividades de criação de redes e de capacitação levadas a 

cabo com os serviços de justiça penal, de saúde e sociais, bem como com os estabelecimentos 

prisionais, e contém recomendações sobre o modo de envolver e melhorar a colaboração entre 

todos estes intervenientes.

• O terceiro capítulo descreve as atividades de apoio aos toxicodependentes, tanto no interior da 

prisão como nos serviços de tratamento na comunidade, no caso dos beneficiários das medidas 

alternativas à detenção. Contém exemplos de boas práticas, mas também foca os principais 

problemas e desafios que se colocaram a essas intervenções.

• O quarto capítulo descreve as ações de advocacia de causa desenvolvidas junto das principais 

partes interessadas e da população em geral, com o intuito de as esclarecer e sensibilizar em 

relação aos custos e inconvenientes do encarceramento e às vantagens da aplicação de medidas 

alternativas a alguns grupos específicos de reclusos.

• No último capítulo apresentam-se as conclusões que podem ser retiradas dos anteriores, 

formulando alguns princípios e recomendações essenciais para a realização de ações futuras no 

domínio das medidas alternativas à prisão para os toxicodependentes.

    

Fazemos votos para que este manual seja útil a outros profissionais e organizações que 

trabalhem ou queiram trabalhar com infratores toxicodependentes. O nosso objetivo é aprofundar 

os conhecimentos e as competências dos responsáveis pelo planeamento e a execução dos 

programas de tratamento, dos prestadores de cuidados de saúde, dos diretores e funcionários 

dos estabelecimentos prisionais, e dos magistrados do sistema de justiça penal, no que toca 

à utilização de alternativas à prisão no caso dos infratores toxicodependentes, para que essas 

medidas se tornem mais eficazes e contribuam para melhorar as condições de detenção dos 

reclusos toxicodependentes e da população prisional em geral. 
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Capítulo 1 
Aprofundar o conhecimento mútuo dos 
sistemas jurídicos e judiciais dos Estados 
Membros da UE e facilitar a criação de 
redes, a cooperação e o intercâmbio de 
informações e boas práticas

1.1 Comparação dos sistemas judiciais dos países parceiros no que respeita a medidas alternativas 

às penas de prisão

Recolha de informações de base: métodos e instrumentos

Para desenvolver qualquer tipo de projeto no domínio da justiça penal é fundamental ter uma perspetiva e 

uma compreensão claras do sistema legislativo vigente no país. Devem recolher-se por isso informações 

que incluam uma análise da legislação e do sistema de justiça penal nacionais e inventariem todas as 

instituições envolvidas na aplicação prática da lei. Este aspeto é particularmente importante no caso dos 

programas referentes às medidas alternativas à prisão, uma vez que o entendimento deste conceito, e a 

sua consequente aplicação na prática, varia muito de país para país. Entende-se por alternativa à prisão 

qualquer tipo de pena ou tratamento aplicado a uma pessoa condenada pela autoria de um crime que não 

implique a sua detenção num estabelecimento prisional. 

No caso dos toxicodependentes, as alternativas à detenção incluem normalmente uma componente 

de tratamento da toxicodependência. Um programa terapêutico executado num contexto judicial – ou 

seja, uma medida alternativa especificamente destinada a infratores que utilizam drogas – que pode 

ser designado como um tratamento quasi coercivo. Trata-se de um tratamento que, uma vez “obtido 

o consentimento da pessoa em causa, é ordenado, motivado e/ou supervisionado por uma autoridade 

pública. Neste caso, temos um tratamento que não é puramente coercivo, mas que tem na sua base 

uma componente coercitiva suscetível de obrigar essa pessoa a consentir em iniciar, manter ou reiniciar o 

tratamento.”  (1)

As medidas alternativas podem ser utilizadas em todas as fases do sistema de justiça penal: : 

• Antes do julgamento: a detenção provisória e a prisão preventiva antes do julgamento podem ser 

suspensas para tratamento

• Julgamento: a pena pode ser total ou parcialmente suspensa para o infrator ter acesso a um programa 

(1) -  Moraes Rocha, João Luís, “Portugal. Alternative measures to imprisonment and quasi-coerced treatment  
- a new paradigm” in Expert Forum on Criminal Justice. National Experiences with quasi-coerced treatment 
of drug-dependent offenders. Overview of Work undertaking 2007-2010 and relevant contributions,  
Grupo Pompidou – Conselho da Europa, 2010, p. 22.
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de tratamento

• Pós-julgamento: depois de cumprirem parte da pena, os reclusos podem obter liberdade antecipada 

ou condicional para iniciar um programa de tratamento na comunidade  

A recolha de informações no âmbito do Projeto ALTERNATIVE incidiu sobre os dados seguintes:  

1) Legislação nacional:

• Medidas alternativas à prisão existentes

• Pessoas que podem beneficiar de tais medidas

• Regulamentação específica para infratores toxicodependentes (incluindo-se, neste caso, os 

consumidores de álcool ou de drogas)

• Procedimentos com vista à utilização/aplicação prática das medidas alternativas 

• Fontes de financiamento 

• Diferenças regionais (quando aplicável)

2) População prisional:

• Número total de reclusos

• Número/percentagem de consumidores de substâncias psicoativas (incluindo álcool)

• Situação epidemiológica (prevalência do VIH, do VHC, etc.)

3) Serviços sociais e de saúde ao dispor dos infratores toxicodependentes a nível local:

• Centros de tratamento da toxicodependência

• Outros tipos de serviços prestados a toxicodependentes

• Número e tipologia dos serviços que aceitam infratores toxicodependentes

4)   Problemas e necessidades específicos

• Problemas processuais (morosidade, burocracia, etc.)

• Problemas de comunicação (entre os vários intervenientes)

• Problemas logísticos (falta de serviços /instalações para infratores toxicodependentes)

• Necessidades dos infratores toxicodependentes

• Necessidades dos serviços prisionais (direção, técnicos e guardas)

• Necessidades dos serviços de justiça penal (juízes, procuradores, advogados e técnicos dos 

serviços de reinserção)

• Necessidades dos serviços de saúde e terapêuticos

Todas estas informações são recolhidas a partir de fontes diretas e indiretas. São exemplos das segundas 

as estatísticas oficiais, os relatórios, os estudos e as investigações provenientes das instituições nacionais 

ou locais; nas fontes diretas incluem-se as entrevistas a agentes privilegiados, a aplicação de questionários 
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a grupos-alvo específicos e as discussões de grupos de reflexão. São também fontes diretas as esquadras 

da polícia, os tribunais, juízes e magistrados e os serviços de reinserção e outros organismos responsáveis 

pela supervisão das sanções não privativas da liberdade, as direções penitenciárias, os guardas prisionais, 

os infratores e as ONG que trabalham no domínio da justiça penal.

A recolha de informações a partir de uma grande variedade de fontes é essencial para compreender os 

obstáculos à aplicação da legislação, os problemas encontrados nas diferentes zonas do país e pelos 

diferentes níveis de autoridades penais, e o nível de envolvimento da comunidade em diversos contextos. 

Estas informações podem ser utilizadas para identificar as boas práticas que importa difundir e as áreas 

prioritárias em que a assistência técnica deve concentrar esforços.

A utilização de ambos os tipos de fontes tem vantagens e desvantagens. A principal dificuldade das 

fontes indiretas pode residir na falta de dados atualizados e fiáveis a nível nacional, devido à inadequação 

dos sistemas de recolha de dados ou ao reduzido interesse dos governos na manutenção de estatísticas 

regulares sobre a população prisional. Pode também ser particularmente difícil encontrar dados oficiais 

sobre o número e a tipologia dos infratores sujeitos a medidas alternativas à detenção, devido ao quadro 

legislativo complexo e frequentemente pouco estruturado que regula a utilização das mesmas. Além disso, 

há países, como a República Checa, que não possuem legislação específica sobre o recurso a medidas 

alternativas, apesar de estas estarem contempladas no seu código penal.

Poderá ser, por isso, muito útil combinar a análise de documentos oficiais com outras fontes de informação, 

como os peritos locais e nacionais suscetíveis de funcionarem como informadores privilegiados, ou 

os representantes dos grupos-alvo. No âmbito do Projeto ALTERNATIVE, realizaram-se entrevistas e 

aplicaram-se questionários a representantes dos serviços de justiça penal, estabelecimentos prisionais, 

centros de saúde e de tratamento da toxicodependência, bem como aos reclusos. 

O contacto pessoal com peritos e partes interessadas relevantes representa uma mais-valia suscetível 

de proporcionar várias vantagens ao projeto, em termos não só dos novos conhecimentos e informações 

adquiridos, mas também do apoio técnico e da colaboração frutuosa ao longo de toda a sua execução.

Em contrapartida, a organização desses encontros pode revelar-se bastante difícil e morosa, porque 

muitos agentes têm dificuldade em colaborar com organizações não-governamentais ou oferecem 

alguma resistência ao fornecimento de informações sobre temas tão sensíveis, tais como a gestão de um 

estabelecimento prisional.

Em Portugal, por exemplo, foi necessário organizar um grande número de reuniões para conseguir envolver 

as diversas partes interessadas no projeto.

No que respeita ao envolvimento dos serviços prisionais prisional e dos reclusos, a existência de relações 

de confiança há muito estabelecidas com esses grupos-alvo constitui uma vantagem, caso contrário, 

a obtenção de uma autorização de acesso a um estabelecimento prisional pode ser demorada e as 

informações recolhidas podem revelar-se pouco fiáveis ou inadequadas.
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Na verdade, no caso da Fundação Villa Maraini, do Gruppo Abele e da organização Sananim foi-lhes muito 

fácil entrevistar reclusos e guardas prisionais porque há muito que desenvolvem o seu trabalho nas prisões. 

Pelo contrário, a Cruz Vermelha Francesa teve de esperar vários meses para obter uma autorização para 

entrevistar reclusos.

O Centro  Pierre Nicole (Cruz Vermelha Francesa) há vários anos que está envolvido na aplicação de 

medidas alternativas às penas de prisão, mas até agora não tinha realizado nenhuma intervenção dentro 

das prisões. Em consequência, para recolher informações e opiniões sobre as medidas alternativas à 

prisão junto dos serviços prisionais e dos reclusos, foi-lhe necessário constituir uma rede com parceiros 

dos setores da justiça e da saúde.

Do mesmo modo, a Cruz Vermelha Portuguesa não tinha qualquer experiência na promoção de medidas 

alternativas á prisão e por isso as parcerias necessárias, a nível institucional e operacional, tiveram de 

ser criadas de raiz. Apesar de ter conseguido obter com relativa facilidade todas as autorizações oficiais 

dos serviços do Ministério da Justiça para trabalhar nesses estabelecimentos, o início revelou-se difícil. O 

problema não residia no ceticismo das direções relativamente ao trabalho desenvolvido pelas organizações 

no interior das prisões, pelo contrário, manifestaram abertura face ao mesmo. Prendia-se antes com o facto 

de que as questões relacionadas com a droga continuarem a ser tabu no sistema prisional português, não 

obstante a criminalidade direta ou indiretamente associada à droga ser uma das principais causas de prisão 

no país. A simples menção da palavra “droga” nas reuniões com as direções dos estabelecimentos gerava 

um ambiente desconfortável, e os serviços prisionais adotavam uma atitude extremamente defensiva. Em 

consequência, como o projeto dizia respeito explícita e especificamente aos reclusos toxicodependentes, 

houve grande relutância em aceitar as atividades propostas. O mais surpreendente foi constatar que 

os próprios reclusos sofriam do mesmo preconceito, que os levava a também não se mostrarem muito 

recetivos a atividades explicitamente direcionadas para reclusos toxicodependentes e consumidores de 

droga.

Para fazer superar estas dificuldades, a Cruz Vermelha Portuguesa decidiu ajustar a estratégia de 

intervenção, alterando não só a designação das atividades mas também a sua tipologia, de modo a chegar 

a um maior número de participantes sem alterar os objetivos do projeto.

Descrição da legislação relativa às medidas alternativas e dos procedimentos administrativos 

conexos em cada país parceiro 

A análise dos dados de base recolhidos por cada parceiro do projeto revelou que, apesar de os sistemas de 

justiça penal em vigor nos Estados Membros da União Europeia serem bastante semelhantes, subsistem 

várias diferenças no tocante ao quadro jurídico em que se baseiam as medidas alternativas às penas de 

prisão para os toxicodependentes. 

Essas diferenças referem-se, em especial, ao perfil do infrator elegível para as medidas alternativas, ao tipo 

de infrações e ao limite máximo das penas de prisão que podem ser substituídas por medidas alternativas, 

bem como aos procedimentos para requerer e beneficiar de tais medidas e aos intervenientes nesses 
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procedimentos.

Segue-se uma síntese das principais medidas alternativas aplicadas a infratores toxicodependentes nos 

países parceiros do projeto:

Itália 

Os principais tipos de medidas alternativas são:

• Regime de prova sob vigilância dos serviços de reinserção social: pode ser concedida a infratores 

consumidores de drogas ou de álcool com penas não superiores a 3 ou 4 anos. É o juiz que decide 

quanto aos métodos e locais envolvidos nesta medida.

• Regime de prova com internamento em comunidade terapêutica: é uma medida específica para 

consumidores de droga com pena não superior a 4 anos. Não pode ser concedida mais de 2 vezes a 

cada pessoa.

• Detenção domiciliária/internamento: medida pré ou pós-sentencial, que obriga o infrator a permanecer 

em sua casa ou num centro de saúde ou tratamento, se tiver um problema de saúde, como por exemplo, 

a toxicodependência

• Prisão domiciliária:medida de controlo alternativa (após sentença transitada em julgado) para penas não 

superiores a 2 anos.

O processo de aplicação de medidas alternativas a toxicodependentes é bastante complexo e envolve 

várias entidades. É o infrator que apresenta diretamente o pedido, acompanhado de um certificado de 

toxicodependência emitido pelo serviço de saúde (SERT) prisional ou externo. Este certificado é transmitido 

ao Tribunal de Vigilância, responsável pelo deferimento ou indeferimento do pedido. 

O facto de muitos detidos não declararem ser consumidores de droga, ou de a análise à urina não revelar 

tal consumo, impedindo que o SERT emita o certificado necessário, e a circunstância de a avaliação do 

Tribunal de Vigilância se basear, por vezes, em documentos desatualizados que o levam a indeferir os 

pedidos, são os principais problemas que afetam este processo.

Em 2012, havia 6 241 infratores toxicodependentes sujeitos a medidas alternativas (13,6 % do total). 

França:

A legislação francesa estabelece uma distinção entre “obrigação de tratamento” e “injunção de tratamento”. 

Entende-se por “obrigação de tratamento” o dever imposto ao toxicodependente, antes ou após a sua 

condenação, de apresentar provas ao juiz ou ao seu agente de liberdade condicional de que está a fazer 

tratamento médico. É o próprio doente que escolhe o médico ou profissional de saúde responsável pelo 

tratamento coercivo.

A “injunção de tratamento” distingue-se da medida anterior pelo facto de ser o juiz que designa o médico 

responsável por fazer a ponte entre a autoridade judicial e o centro de tratamento onde o infrator é assistido.
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O consentimento do condenado é dispensável em ambas as modalidades. 

A legislação francesa prevê diversas opções de tratamento coercivo para os infratores alcoólicos ou 

toxicodependentes. Duas dessas opções podem constituir alternativas efetivas à realização de um 

julgamento, mas podem ser adotadas em qualquer altura (tanto antes ou após o julgamento):

• Injunção de tratamento (Injonction therapeutique): inicialmente era a única medida específica para 

toxicodependentes (desde a Lei de 1970, alterada em 2007), sendo sobretudo utilizada antes do 

julgamento. Agora também pode ser aplicada após o julgamento, em especial se for uma primeira 

infração, e obriga a que os infratores comecem a ser seguidos num centro especializado. A Lei de 

1970 permitia que um infrator toxicodependente escolhesse entre a “injunction therapeutique” (sendo 

considerado doente e o seu tratamento controlado por um responsável dos serviços de saúde) e a 

permanência no sistema judicial (sendo, nesse caso, julgado e sentenciado como infrator à legislação 

em matéria de droga). Desde 2007, há um “médico de ligação” que faz a ponte entre o sistema judicial 

e o profissional de saúde responsável pelo acompanhamento imposto pela injunção de tratamento.

• Curso de sensibilização: em alternativa ou complemento ao julgamento, este curso fornece informações 

sobre as drogas ilícitas e destina-se principalmente aos consumidores de cannabis.

Outras medidas de tratamento coercivo não constituem, isoladamente, alternativas à prisão, mas costumam 

complementar as medidas alternativas, por exemplo: 

• A obrigação de cuidados (Obligation de soins), que pode ser aplicada tanto antes como após o 

julgamento e obriga o infrator a sujeitar-se a tratamento do alcoolismo ou da toxicodependência 

(devendo apresentar provas de um acompanhamento regular às autoridades de reinserção).

Várias outras medidas alternativas à prisão não visam especificamente os toxicodependentes, sendo 

utilizadas para diversos tipos de delitos:

• Pulseira eletrónica:  medida de prisão domiciliária, utilizada pós-julgamento, em que os condenados 

têm a possibilidade de viver na sua própria casa e continuar a trabalhar. No caso dos alcoólicos ou 

toxicodependentes, está geralmente associada à obrigação de tratamento.

• Liberdade parcial/Libertação antecipada (Semi liberté): os condenados ficam à responsabilidade de um 

estabelecimento prisional, de onde podem sair durante o dia, mas com a obrigação de regressarem 

todas as noites. Este tipo de alternativa aplica-se sobretudo a pessoas que tenham ou andem à procura 

de um emprego no exterior.

• Regime probatório sob vigilância dos serviços de reinserção social (Placement extérieur): as pessoas 

ficam sob a responsabilidade de um centro de tratamento, geralmente uma comunidade terapêutica. 

Neste último caso, os serviços de justiça penal pagam uma “diária” à comunidade. 

• Liberdade condicional (Liberté conditionnelle): alternativa exclusivamente aplicável a condenados que já 

estejam a cumprir pena, permitindo-lhes terminá-la no exterior. Trata-se de uma libertação provisória, sujeita 

a condições decididas caso a caso por um juiz (por exemplo, trabalhar, ter alojamento, sujeitar-se a tratamento 

obrigatório, etc.). Os infratores devem apresentar-se periodicamente nos serviços de liberdade condicional. 
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Quando estas medidas alternativas são aplicadas a alcoólicos ou toxicodependentes, estão habitualmente 

associadas a uma ou mais opções de tratamento coercivo: injunção de tratamento, obrigação de 

tratamento ou curso de sensibilização.

Os toxicodependentes podem solicitar diretamente a aplicação das medidas de pulseira eletrónica, regime 

de liberdade parcial e probatório sob vigilância dos serviços de reinserção social, logo após o julgamento e 

antes de irem para a prisão, caso tenham sido condenados a penas não superiores a 2 anos (ou a 1 ano, 

se forem reincidentes). Nas penas superiores a 2 anos, é obrigatório cumprir metade da pena (ou 2/3 em 

caso de reincidência).

Em França, cerca de 20 % dos infratores estão sujeitos a medidas alternativas: 80 % com pulseira 

eletrónica; 10 % em regime probatório sob vigilância dos serviços de reinserção social/de saúde (placement 

extérieur); e 10 % em centros de “semi liberté”.

Portugal:

Em 1999 o Governo português adotou a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, que constituiu um 

ponto de viragem da política portuguesa neste domínio, tendo introduzido vários aspetos inovadores, 

designadamente no que toca à promoção de medidas alternativas à prisão. 

Esta estratégia política materializou-se na chamada “Lei da descriminalização”, a Lei n.º 30/2000 de 29 

de novembro que descriminalizou o consumo, a aquisição e a posse de drogas para consumo próprio, 

desde que não excedam a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 

dez dias. Caso essa quantidade seja excedida, considera-se que o indivíduo em causa cometeu um crime 

punível em conformidade com o regime jurídico aplicável. 

Desde que esta lei entrou em vigor, quando a polícia identifica pessoas que tenham na sua posse pequenas 

quantidades de substâncias ilícitas, envia-as para um serviço não judicial específico denominado Comissão 

para a Dissuasão da Toxicodependência (a nível distrital). As comissões procedem à avaliação do estado 

de toxicodependência dessas pessoas, aplicam-lhes uma sanção administrativa e, se necessário, 

encaminham-nas para os serviços terapêuticos, embora sem a obrigação de iniciarem tratamento. 

Só os consumidores de droga que tenham cometido crimes puníveis com medidas privativas da liberdade 

podem beneficiar de alternativas de tratamento obrigatório: o processo designado por “tratamento quase 

coercivo” acima definido.

O “tratamento quase coercivo” com suspensão da pena é o principal tipo de medida alternativa aplicada a 

infratores toxicodependentes e apresenta, especificamente, as seguintes características estruturais:

- O consentimento da pessoa em submeter-se a tratamento;

- A inclusão do tratamento em diversas formas de medidas alternativas à prisão (regime de liberdade 

condicional e regime probatório);

- O seu objetivo último é a reinserção dos infratores na sociedade;

- O crime em causa não pode ter moldura penal superior a 5 anos de cadeia.
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Estas medidas podem ser aplicadas em três fases diferentes do processo, sob reserva de um conjunto de 

condições referentes às circunstâncias do crime e ao perfil do infrator:

1. Antes do julgamento: o magistrado do Ministério Público pode ordenar a suspensão do processo 

judicial, impondo uma medida de supervisão do infrator (neste caso, o cumprimento de um programa 

de tratamento, em comunidade terapêutica ou outro). Se o infrator respeitar as obrigações impostas, 

o processo judicial será definitivamente arquivado; se as desrespeitar em algum momento, dá-se 

seguimento ao processo judicial até ser proferida a respetiva sentença.

2. Após o julgamento: to tribunal suspende a pena de prisão, exigindo que o condenado se sujeite a 

determinado tratamento; o procedimento é semelhante ao acima descrito.

3. Durante a execução da pena: nesta situação (em determinadas condições relativas ao crime, à duração 

da pena, ao perfil do infrator e ao seu comportamento na prisão), o infrator tem o direito de pedir ao 

Tribunal de Execução de Penas (responsável pela sua vigilância enquanto cumpre a sua pena de 

prisão) para terminar a pena num centro de tratamento (em regime de liberdade condicional). O pedido 

pode ser apresentado a meio da pena, a dois terços da pena ou cinco sextos do termo da pena, em 

função da respetiva duração. 

República Checa:

A legislação checa não prevê uma lista exaustiva de medidas que um juiz possa aplicar aos condenados 

em regime de liberdade condicional. Por conseguinte, a determinação, caso a caso, das obrigações 

ou restrições consideradas necessárias fica exclusivamente ao seu critério, incluindo para os infratores 

alcoólicos ou toxicodependentes.

As principais medidas alternativas previstas na legislação nacional são as seguintes:

• Liberdade condicional: o tribunal pode suspender condicionalmente a execução de uma pena de prisão 

não superior a 3 anos, mediante a imposição de restrições e obrigações adequadas à pessoa em causa, 

como por exemplo sujeitar-se a um programa de tratamento da toxicodependência ou do alcoolismo.

• Suspensão da pena: o tribunal pode suspender condicionalmente a execução de uma pena de prisão 

não superior a 3 anos, mas ordenar que o infrator seja supervisionado por um técnico dos serviços 

de reinserção, ou impor-lhe restrições ou obrigações (por exemplo, um programa de tratamento do 

alcoolismo ou da toxicodependência). O tribunal prescreve um período de liberdade condicional de 1 a 

5 anos.

• Obrigação de prestação de trabalho a favor da comunidade: consiste na imposição a um infrator do 

dever de prestar determinados serviços que beneficiem o público.

• Prisão domiciliária (introduzida em 2010): o tribunal pode aplicar uma pena de confinamento domiciliária 

por um período máximo de dois anos. Caso considere necessário, o juiz pode impor ao infrator, 

durante esse período, obrigações adequadas, como o cumprimento de um programa de tratamento do 

alcoolismo ou da toxicodependência. 

• Medidas educativas: destinam-se principalmente a jovens delinquentes e consistem numa obrigação de 

educação sob a supervisão dos serviços de reinserção.
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• Terapia de proteção (principalmente para consumidores de droga): pode ser imposta se o infrator tiver 

cometido o crime num estado de insanidade mental ou sob a influência de drogas. A medida consiste 

na obrigação de cumprir um programa terapêutico num centro de tratamento da toxicodependência ou 

numa clínica psiquiátrica, em regime residencial ou ambulatório, durante um período máximo de dois 

anos..

O principal organismo judicial responsável pelas medidas alternativas é o Serviço de Liberdade Condicional 

e Mediação.  Em Praga existem 35 a 39 serviços sociais e de saúde (incluindo centros de acolhimento, 

comunidades residenciais, etc.), que aceitam toxicodependentes sujeitos a medidas alternativas à prisão. 

O principal problema é o seu financiamento, uma vez que normalmente o Estado só assegura o seu 

pagamento durante 1 ano. A terapia de proteção pode ser prestada por todos serviços de tratamento da 

toxicodependência em regime ambulatório registadas no serviço de saúde, ao passo que a prestação 

de trabalho a favor da comunidade pode ser enquadrado por todos os centros de acolhimento e por 2 

programas de proximidade.

Vantagens e desvantagens dos sistemas judiciais dos países parceiros

A análise e a comparação dos sistemas de justiça penal e dos quadros jurídicos relativos às medidas 

alternativas aplicáveis nos países parceiros permitiram identificar algumas importantes vantagens e 

desvantagens, comuns a todos os países envolvidos e que os decisores políticos e legisladores devem ter 

em conta no processo de reforma do sistema judicial.

A principal vantagem de todos estes sistemas jurídicos reside, evidentemente, no facto de preverem o 

recurso a várias medidas alternativas à prisão para os toxicodependentes. Isto indica que os governos 

reconhecem que é mais eficaz tratar a toxicodependência dos infratores do que processá-los e puni-

los através do sistema de justiça penal, como aliás recomendam todas as convenções e diretrizes 

internacionais. Neste aspeto, a reforma do sistema judicial que está a ser debatida na República Checa, 

em França e na Itália presta especial atenção à promoção de medidas alternativas à detenção, com o 

objetivo de evitar o encarceramento de uma parte dos infratores. Em França, por exemplo, as medidas 

alternativas devem ser automaticamente aplicadas quando as penas não excedem 2 anos de prisão 

(exceto em caso de reincidência).

Em contrapartida, foram identificadas várias desvantagens nos sistemas atualmente em vigor em todos 

os países parceiros. 

Em primeiro lugar, o processo de requerimento e admissão nas medidas alternativas é demasiado moroso 

e complexo. Na Itália, chega a demorar um ano, devido ao número excessivo de entidades envolvidas: 

o centro de tratamento da toxicodependência no interior da prisão, o serviço de liberdade condicional, 

o tribunal de vigilância e a comunidade terapêutica. Além disso, não existem critérios uniformes para a 

aprovação dos pedidos pelo Tribunal de Vigilância e a cooperação e o intercâmbio de informações entre 
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os juízes e os serviços de saúde são muito deficientes. 

Estes problemas são comuns a todos os países parceiros. Na República Checa, a comunicação entre 

juízes, funcionários prisionais, serviços de saúde e sociais é completamente inexistente. A maior parte 

das vezes, os juízes tomam as decisões sem conhecerem as necessidades do infrator nem os serviços 

disponíveis na comunidade para apoiar as medidas alternativas à detenção. Por isso, às vezes as pessoas 

em tratamento recebem uma sentença definitiva e têm de regressar à prisão sem terem a possibilidade de 

concluírem o seu programa terapêutico.   

Em França, muitos reclusos afirmaram que não foram informados das alternativas possíveis nem do 

procedimento para as requerer, em consequência dos poucos recursos de que dispõem os serviços de 

reinserção social no interior das prisões. Os assistentes sociais responsáveis pela aplicação de medidas 

alternativas a presos que já estejam a cumprir pena de prisão são funcionários penitenciários (SPIP: Service 

Pénitentiaire d’Insertion et Probation). Cada SPIP tem 80 a 100 casos ao seu cuidado, pelo que o processo 

pode ser muito demorado. Além disso, os assistentes sociais que trabalham no interior das prisões não têm 

ligações com os serviços sociais e de saúde existentes no exterior e consequentemente não sabem para 

onde devem encaminhar os toxicodependentes que desejam submeter-se a um programa de tratamento. 

Para fazer face a esta situação, desde 2013 que o Ministério da Saúde financia em todas as prisões a 

intervenção de um assistente social de um centro especializado em tratamento da toxicodependência 

da comunidade. Estes assistentes sociais limitar-se-ão a dar continuidade à assistência prestada aos 

toxicodependentes depois de estes serem libertados, mas a sua presença no interior do estabelecimento 

prisional visa facilitar a relação e a comunicação entre este e os serviços da comunidade ao dispor dos 

toxicodependentes.

Outro problema com que se defrontam quase todos os países parceiros é a falta de serviços exclusivamente 

destinados a infratores toxicodependentes. Em França, existem apenas 4 centros de tratamento da 

toxicodependência consagrados pelo Ministério da Justiça ao trabalho com toxicodependentes sujeitos 

a medidas alternativas e que correspondem, no total, a 50 vagas em todo o país. São muito poucos 

os centros que beneficiam de um financiamento complementar concedido pelo Ministério da Justiça 

para apoiarem a execução de medidas alternativas. O “Centre Pierre Nicole”, gerido pela Cruz Vermelha 

Francesa, é um dos mais importantes da França e recebe um financiamento correspondente a 1400 noites 

por ano, no máximo.

Na Itália, as vagas destinadas a infratores toxicodependentes nas comunidades terapêuticas correspondem 

geralmente a cerca de 20 % do total (até 3 vagas). Esta pequena percentagem deve-se a vários motivos: 

problemas organizativos ligados à situação específica desses infratores e às obrigações a que estão sujeitos 

(restrições à liberdade, necessidade de pessoal específico, etc.); dificuldades no processo de tratamento, 

causadas pela pouca motivação para o tratamento, a insuficiente adesão ao programa de tratamento e 

às regras inerentes a uma comunidade terapêutica, a necessidade de trabalhar com comportamentos 

violentos e criminais; constrangimentos financeiros resultantes de atrasos no reembolso dos custos pelos 
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serviços públicos.

A crise económica agravou ainda mais a situação, uma vez que a falta de recursos financeiros que afeta 

as instituições de saúde pública levou a uma redução drástica do número de infratores toxicodependentes 

em liberdade condicional sob a vigilância das comunidades terapêuticas e dos serviços de reinserção 

social, com o consequente encerramento de muitos serviços da comunidade.     

1.2 Utilização de protocolos de intervenção comuns

Descrição dos protocolos

O desenvolvimento de protocolos de intervenção visa primordialmente estabelecer regras específicas para 

a execução das atividades e assegurar que todos os parceiros do projeto seguem uma estratégia comum 

e recolhem o mesmo tipo de dados. Para o efeito, é extremamente importante identificar as necessidades 

comuns e os recursos de que dispõem os países parceiros, visto ser nessa base que os protocolos têm 

de ser desenvolvidos.

No que respeita às ações no domínio da justiça penal, os protocolos devem estar conformes com o sistema 

judicial, mas servir ao mesmo tempo para propor procedimentos e estratégias de comunicação mais 

eficientes entre todos os organismos e instituições envolvidos. Especificamente, os protocolos referentes 

aos projetos de promoção de medidas alternativas à prisão devem procurar facilitar o acesso dos infratores 

a essas medidas, indicando os critérios de seleção das pessoas elegíveis e propondo procedimentos mais 

eficazes em matéria de criação de redes e comunicação entre todos os intervenientes.  Os protocolos 

utilizados no Projeto ALTERNATIVE incluíam as seguintes componentes:

1. Atividades de apoio no interior de estabelecimentos prisionais para potenciais beneficiários  

 das medidas alternativas

2. Programas de tratamento alternativos para os infratores toxicodependentes elegíveis 

3. Atividades de criação de redes e desenvolvimento de capacidades para todos os   

 organismos, agências e instituições envolvidos 

4. Recolha de dados e acompanhamento 

A realização de atividades com os reclusos nos estabelecimentos prisionais visava identificar as pessoas 

com problemas de toxicodependência, fornecer-lhes informações sobre as medidas alternativas existentes 

e os diversos programas de tratamento disponíveis na comunidade, e servir de elo de ligação entre os 

reclusos e os serviços de saúde e sociais no exterior.

Essas atividades incluíam sessões de aconselhamento individual e em grupo, em conformidade com as 

regras nacionais e os acordos assumidos com a direção do estabelecimento prisional. 

As atividades serviram também para preparar os potenciais beneficiários das medidas alternativas para 

se envolverem num programa de tratamento, explicando-lhes pormenorizadamente o plano terapêutico 

proposto e as regras e condições vigentes nas comunidades de tratamento da toxicodependência. Trata-
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se de um aspeto de extrema importância, uma vez que um dos critérios de elegibilidade dos infratores 

toxicodependentes para a aplicação de medidas alternativas é a sua motivação para se sujeitarem a um 

programa de tratamento da toxicodependência. Nesta matéria, o protocolo previa os seguintes critérios 

específicos para a seleção dos infratores:

• Diagnóstico de alcoolismo/toxicodependência (efetuado por um médico especialista) 

• Elegibilidade jurídica (registo criminal, tipo e duração da pena, reincidência)

• Motivação para o tratamento da toxicodependência 

• Autorização dos serviços de justiça penal competentes

• Avaliação da situação social (habitação, recursos, família)

• Diagnóstico médico (avaliação psiquiátrica, duplo diagnóstico)

• Perfil psicológico (comportamentos não violentos)

Em relação aos infratores toxicodependentes selecionados, o protocolo previa o encaminhamento para 

centros de tratamento geridos pelos parceiros do projeto ou por outras organizações locais, com diversos 

tipos de programa terapêutico (residencial, semi-residencial e ambulatório). 

Os programas de tratamento incluíam ainda o trabalho com as famílias, sob a forma de sessões de 

aconselhamento individual ou em grupo e, sempre que possível, a prestação de assistência jurídica aos 

infratores e suas famílias quando havia julgamentos pendentes ou outras questões de caráter jurídico.

Outra componente importante do protocolo utilizado no Projeto ALTERNATIVE prendia-se com as 

atividades de criação de redes e capacitação destinadas a todos os organismos e instituições envolvidos 

na oferta de medidas alternativas para os toxicodependentes.

Estas atividades incluíam cursos de formação e seminários para o pessoal prisional, os magistrados, 

os técnicos de saúde e assistentes sociais das prisões e centros de tratamento, a fim de aprofundar 

os seus conhecimentos sobre os aspetos jurídicos e de tratamento das medidas alternativas para 

toxicodependentes, propor os protocolos elaborados e reforçar a colaboração e a criação de redes. 

Especificamente, a formação destinada ao pessoal prisional centrou-se na toxicodependência e nos 

problemas com esta relacionados, a formação para os magistrados nos programas de tratamento da 

toxicodependência, e a formação para profissionais de saúde e dos serviços de tratamento nas medidas 

alternativas aplicáveis aos toxicodependentes e nos métodos de trabalho com este grupo específico. 

Ao desenvolver protocolos e procedimentos comuns para os projetos, há que prestar especial atenção 

à elaboração de instrumentos comuns para a recolha e o registo dos dados, de modo a que os dados 

produzidos sejam semelhantes e compatíveis entre todos os países onde o projeto é executado. 

Para o efeito, é fundamental que os protocolos incluam uma definição clara do grupo-alvo, a fim de evitar 

discrepâncias e incompatibilidades entre os dados. 

O protocolo utilizado no âmbito do Projeto ALTERNATIVE incluía uma descrição dos indicadores 

quantitativos e qualitativos que deveriam ser utilizados para acompanhar e avaliar o cumprimento dos 
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objetivos do projeto, bem como dos métodos para recolher os dados necessários.

Foram elaborados formulários comuns, utilizados por todos os parceiros, para registar os reclusos 

contactados nas prisões (independentemente de terem sido ou não selecionados para a aplicação de 

medidas alternativas) e os toxicodependentes encaminhados e envolvidos em programas de tratamento 

(ver Anexo I e II). 

Tal como definido no protocolo, o grupo-alvo do projeto incluía os seguintes tipos de infratores 

toxicodependentes:

• Os que ainda aguardavam sentença

• Os que já estavam a cumprir pena de prisão

• Os que se encontravam em liberdade condicional sob vigilância dos serviços de reinserção ou em 

prisão domiciliária

• Os recém-saídos da prisão 

Vantagens e inconvenientes da adoção de protocolos comuns 

Como já foi dito, é necessário que os protocolos aplicáveis às ações no domínio da justiça penal estejam 

conformes com o sistema judicial e o quadro jurídico nacionais, pelo que o envolvimento de representantes 

dos organismos e instituições judiciais na elaboração desses protocolos é altamente recomendável. Os 

peritos nacionais e locais podem prestar aconselhamento técnico e formular recomendações úteis que 

tragam valor acrescentado ao projeto e aumentem o seu impacto nos grupos-alvo. 

Foi o caso da Cruz Vermelha Francesa, que desenvolveu o protocolo em consulta com juízes, agentes de 

liberdade condicional e funcionários prisionais, e seguindo as suas recomendações, decidiu concentrar 

esforços nos infratores que ainda aguardavam sentença e nos reclusos de dois estabelecimentos prisionais 

de Paris. O protocolo permitiu que o Centro Pierre Nicole obtivesse a autorização necessária para que 

os seus técnicos entrassem nos estabelecimentos prisionais e nos gabinetes de liberdade condicional e 

se dirigissem aos reclusos, individualmente ou em sessões de grupo, em cooperação com os serviços 

de reinserção. O facto de os representantes destas instituições terem sido informados sobre o projeto e 

ativamente envolvidos na definição do protocolo, contribuiu para aumentar o seu interesse pela ação proposta 

e pela possibilidade de introduzir um novo serviço para os reclusos com problemas de toxicodependência.

Do mesmo modo, no início do projeto, a Cruz Vermelha Portuguesa procedeu a várias consultas: ao Conselho 

Superior de Magistratura, à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, à Ordem dos Advogados, à 

Direção Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, à Procuradoria Geral da República, ao Sindicato 

dos Magistrados Ministério Público, bem como ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências (SICAD), tutelado pelo Ministério da Saúde e às comunidades terapêuticas na região 

de Lisboa e Vale do Tejo. O resultado de tais consultas contribuiu também para a definição dos conteúdos 

do seminário nacional onde participaram ativamente juízes, advogados, procuradores, representantes dos 

serviços de reinserção e profissionais de saúde (de serviços terapêuticos).
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Claro que, para planear as atividades no interior dos estabelecimentos prisionais, é necessário consultar os 

serviços prisionais, sobretudo os educadores e técnicos de saúde, sendo recomendável que, sempre que 

possível, estes sejam também envolvidos na execução dessas atividades. O Gruppo Abele, por exemplo, 

organizou sessões em grupo no estabelecimento prisional de Turim, em colaboração com os educadores e 

técnicos de saúde que se ocupam dos presos toxicodependentes, e com os assistentes sociais do serviço 

de reinserção.

Para as organizações com uma longa experiência de trabalho em estabelecimentos prisionais e uma 

cooperação consolidada com as respetivas direções, caso da Fundação Villa Maraini, do Gruppo Abele e 

da Sananim, a formulação de protocolos não constituiu grande problema. 

Pelo contrário, são as organizações com pouca experiência de trabalho com reclusos que poderão enfrentar 

dificuldades quando contactam os representantes do sistema prisional para lhes proporem a realização de 

atividades no interior dos estabelecimentos. Neste caso, poderá ser útil propor ações inovadoras e que não 

abranjam grupos de reclusos já envolvidos noutras atividades geridas pelo pessoal prisional. 

A Cruz Vermelha Portuguesa, apesar do apoio explícito da Direção Geral deparou com alguma resistência 

dos estabelecimentos prisionais ao protocolo proposto, mas por fim obteve o apoio dos mesmos ao 

propor realizar atividades em setores não abrangidos por quaisquer outros serviços ou programas (por 

exemplo, reclusos jovens ou recém-chegados) e, em vez de direcionar as atividades especificamente para 

os toxicodependentes ou consumidores de droga, apresentou-as como sendo destinadas à população 

prisional em geral.

Acresce que o facto de, no projeto, estarem envolvidas organizações parceiras com diferentes níveis de 

experiência e know-how foi muito benéfico, visto que as competências e os conhecimentos das organizações 

mais experientes foram utilizados pelos outros parceiros na elaboração de protocolos e ajudaram a resolver 

problemas e constrangimentos.  

Em conclusão, a nossa experiência mostra que o desenvolvimento de uma metodologia comum para ser 

utilizada por diferentes organizações e em diferentes países é uma tarefa árdua, que exige flexibilidade e 

adaptação aos contextos e necessidades locais, constituindo um instrumento eficaz para aprofundar o 

conhecimento mútuo e facilitar a criação de redes e a cooperação a nível internacional e local.

O desenvolvimento de protocolos comuns permite trocar informações sobre os sistemas judiciais e os 

procedimentos administrativos vigentes nos diversos Estados Membros da União Europeia, analisar os 

aspetos comuns e as diferenças, bem como as principais vantagens e desvantagens que os caracterizam, 

e propor procedimentos mais eficazes com base nas boas práticas identificadas. 
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Capítulo 2 
Reforçar a colaboração entre os serviços 
de justiça penal, as organizações da 
sociedade civil e os serviços de saúde e 
sociais, a fim de melhorar as condições 
de detenção dos toxicodependentes e 
dos restantes reclusos

2.1  Reuniões de informação e coordenação 

Quem deve participar e como garantir essa participação

Como se disse no capítulo anterior, uma das principais componentes do Projeto ALTERNATIVE consistiu 

na realização de atividades destinadas a fomentar a criação de redes e a desenvolver as capacidades 

de todos os organismos e instituições envolvidos na oferta de medidas alternativas à prisão para os 

toxicodependentes.

Com estas ações procurou-se reforçar e facilitar a cooperação entre os diversos intervenientes e 

promover, simultaneamente, uma utilização mais vasta e mais eficiente dessas medidas. 

Os resultados da avaliação de base efetuada em todos os países parceiros, no início do projeto, 

indicaram que a falta de cooperação e intercâmbio de informações entre os serviços de justiça penal, 

serviços prisionais e de saúde é uma das principais causas da reduzida utilização e limitada eficácia 

das medidas alternativas. Essa situação gera atrasos nos procedimentos administrativos, decisões 

judiciais que não respondem às reais necessidades dos infratores e, consequentemente, um elevado 

número de insucessos e revogações. 

Em contrapartida, a nossa experiência mostra que, quando a colaboração entre as diversas entidades 

funciona bem, o processo de admissão em medidas não privativas da liberdade decorre sem percalços 

e a taxa de sucesso é mais elevada.

  

O primeiro passo para facilitar a criação de redes é assegurar o envolvimento das entidades pertinentes 

e verificar se estão devidamente informadas e esclarecidas sobre o seu papel e os das outras entidades 

envolvidas.
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As principais instituições a contactar no caso dos projetos centrados nas medidas alternativas à 

detenção são os serviços de justiça penal, como o Departamento de Administração Penitenciária do 

Ministério da Justiça, o serviço de liberdade condicional e reinserção social, as associações de juízes 

e procuradores. É recomendável possuir, para este efeito, um bom conhecimento do sistema judicial 

existente no país, a fim de concentrar esforços nas instituições que intervêm diretamente nos trâmites 

administrativos da autorização de medidas alternativas.

Na Itália, por exemplo, a aplicação de tais medidas depende dos serviços locais de liberdade condicional 

do Ministério de Justiça, denominados “Uffici locali per l’Esecuzione Penale Esterna” (U.E.P.E.). Estas 

entidades servem de elo de ligação entre as autoridades judiciárias e os serviços de saúde e sociais, 

coordenando e acompanhando a aplicação das medidas nos centros comunitários.

Por conseguinte, os parceiros italianos do Projeto ALTERNATIVE envolveram em primeiro lugar estas 

instituições, através de reuniões de informação sobre o projeto e da proposta de novas formas de 

cooperação.

A Cruz Vermelha Portuguesa, por seu turno, concentrou esforços, a nível nacional, no envolvimento das 

organizações de juízes, advogados e procuradores, serviços de reinserção e de saúde, uma vez que 

estava em curso o Plano Nacional de Reabilitação e de Reinserção , que enfatizava a implementação 

de medidas alternativas. Neste contexto, revelou-se estratégico procurar mobilizar as instituições 

ativamente envolvidas no processo de aplicação dessas medidas.

Com este objetivo, propôs a divulgação do trabalho de centros terapêuticos para toxicodependentes, 

junto dos agentes judiciais para um melhor conhecimento dos programas de tratamento disponíveis.

Este foi um bom exemplo da estratégia que deve ser utilizada para envolver as instituições públicas 

e motivá-las para formarem parcerias e redes com outras entidades. É importante reconhecer a 

experiência e os conhecimentos técnicos que cada instituição possui no seu domínio de atividade 

específico e demonstrar a mais-valia que a partilha dessa experiência com outros intervenientes 

constitui para os beneficiários diretos e a comunidade em geral. 

Simultaneamente, convém mostrar abertura a eventuais solicitações dos nossos homólogos, 

procurando ter em conta e suprir as suas necessidades.

Por exemplo, a Academia da Justiça de Praga (serviço que coordena as atividades de formação de 

procuradores e juízes), após várias reuniões com a Sananim, pediu-lhe que realizasse um seminário 

sobre toxicodependência destinado a juízes e procuradores. A Sananim aceitou e, após a organização 

desse seminário, os juízes decidiram consultá-la regularmente sobre a resolução de casos difíceis e 

sensíveis. 

Paralelamente aos serviços de justiça penal, os centros de tratamento da toxicodependência têm um 

papel fundamental na aplicação de medidas alternativas para toxicodependentes, tanto dentro das 

cadeias como na comunidade. 

De um modo geral, é aos centros de tratamento prisionais que compete avaliar os reclusos e emitir o 

certificado de toxicodependência necessário para poderem beneficiar de uma medida alternativa. 

(2) - Resolução do Conselho de Ministros n.º 46 / 2013.
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Os centros de tratamento na comunidade são responsáveis pelo controlo dos infratores 

toxicodependentes sujeitos a medidas não privativas da liberdade, planeando e supervisionando o seu 

processo terapêutico. 

Por conseguinte, a criação de redes e o intercâmbio de informações entre estes serviços de saúde e 

os supracitados serviços de justiça penal é fundamental para que as medidas alternativas produzam 

bons resultados.

Um dos problemas identificados em quase todos os países parceiros é o reduzido número de centros 

de tratamento que aceitam infratores toxicodependentes. Esta escassez prende-se principalmente 

com problemas de organização, visto que muitos serviços supõem que o trabalho com este grupo 

específico exige mais recursos, mais pessoal e regras e planos terapêuticos diferentes. 

Foi por essa razão que, no âmbito do Projeto ALTERNATIVE, se realizaram várias reuniões com 

representantes dos centros de tratamento da toxicodependência, nas quais se forneceram informações 

fiáveis sobre as medidas alternativas ao dispor dos reclusos toxicodependentes e os métodos de 

trabalho com este grupo-alvo específico. Além disso, uma maneira eficaz de motivar os serviços de 

saúde a envolverem-se nesses programas é explicar-lhes que esse envolvimento pode constituir uma 

fonte de financiamento adicional, visto ser normalmente o Ministério da Justiça que suporta os custos 

dos toxicodependentes sujeitos a medidas alternativas. 

É o caso da França, onde a nova reforma do sistema judicial prevê a colocação de um maior número de 

reclusos em medidas alternativas, sobretudo se forem consumidores de droga. Será, por conseguinte, 

previsível que o Ministério da Justiça afete mais fundos às comunidades terapêuticas que aceitem 

infratores toxicodependentes, dado que, por enquanto, só existem quatro centros de tratamento 

oficialmente identificados para trabalhar com infratores sujeitos a medidas não privativas da liberdade, 

ainda que muitos outros centros o façam ocasionalmente. 

A nossa experiência indica que, quando se organizam tais reuniões, é aconselhável juntar os serviços 

de saúde e os serviços de justiça penal para facilitar o debate e o intercâmbio de informações. As 

comunidades terapêuticas têm, assim, a oportunidade de explicarem o seu trabalho com infratores 

toxicodependentes, esclarecendo os serviços de justiça penal e aumentando a confiança destes no 

papel que desempenham na redução da delinquência e da reincidência no consumo de drogas e na 

criminalidade. 

Estas atividades também contribuem para que os problemas e dificuldades atualmente sentidos 

no processo de aplicação das medidas alternativas sejam abertamente debatidos e analisados, e 

promovem a busca de soluções conjuntas e de novas formas de cooperação. 

São disto exemplo os seminários nacionais organizados pela Fundação Villa Maraini e pela Cruz Vermelha 

Portuguesa, no âmbito do Projeto ALTERNATIVE. Esses seminários contaram com a participação de 

representantes das comunidades terapêuticas, dos serviços de saúde prisionais, dos serviços de 

reinserção social e de outros serviços de justiça penal. A heterogeneidade do público constituiu a 

principal mais-valia destes eventos, pois permitiu apresentar e analisar os entraves burocráticos e 
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administrativos com que se deparam todos os serviços envolvidos nas medidas alternativas para 

toxicodependentes, e propor protocolos e estratégias de formação de redes mais eficazes.

  

Principais resultados das reuniões

O Projeto ALTERNATIVE representa um bom exemplo dos benefícios trazidos pelas reuniões de informação 

e coordenação com os serviços de justiça penal, os serviços prisionais e os serviços de saúde para a 

aplicação prática de medidas alternativas para reclusos toxicodependentes.

Todas as organizações parceiras testemunharam uma mudança de atitude positiva por parte das diversas 

instituições, face à utilização de tais medidas, a qual se traduziu numa melhor colaboração e compreensão 

da importância destas ações. Como já se disse, a realização de reuniões de informação com agentes de 

liberdade condicional, juízes e procuradores permitiu-lhes conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelas 

organizações da sociedade civil com os infratores toxicodependentes, tanto nos estabelecimentos prisionais 

como nos centros de tratamento. Este esclarecimento contribuiu para reforçar a confiança dos magistrados 

nas vantagens da aplicação de medidas alternativas à prisão aos reclusos toxicodependentes e evidenciou 

a necessidade de fomentar a criação de redes e a colaboração com essas organizações.

Em Turim, por exemplo, após a realização de reuniões com o serviço de liberdade condicional e o Tribunal de 

Vigilância, ficou decidido que se continuariam a organizar reuniões de coordenação periódicas entre agentes 

de liberdade condicional, procuradores e representantes das comunidades terapêuticas, para partilharem 

informações e colaborarem na resolução de casos difíceis. Numa manifestação do espírito de cooperação 

generalizado que se verificou nesses encontros, um juiz disse aos outros participantes que “todos estes 

serviços podem contribuir para o resultado final e a avaliação de cada caso”.

 

Em Praga, a Sananim foi solicitada a definir critérios de seleção claros para o encaminhamento dos infratores 

toxicodependentes para programas de tratamento, a fim de auxiliar os serviços de justiça penal a colocarem 

os reclusos sujeitos a medidas alternativas nos serviços de saúde adequados. Um médico da Sananim 

elaborou um questionário para avaliar o grau de toxicodependência dos reclusos e a sua elegibilidade para 

beneficiarem de medidas alternativas em centros de tratamento. O questionário inclui diversos critérios, como 

a situação em termos de habitação, os antecedentes familiares, o historial de toxicodependência e o estado 

de saúde, tendo sido distribuído pelo pessoal prisional e os serviços de justiça penal, com o objetivo de 

uniformizar o processo de seleção e encaminhamento de toxicodependentes para os centros de tratamento.  

Em França e em Portugal, as atividades de criação de redes levadas a cabo no âmbito do Projeto 

ALTERNATIVE conduziram ao lançamento de novos serviços para reclusos toxicodependentes no interior 

dos estabelecimentos prisionais.

A Cruz Vermelha Francesa foi autorizada a trabalhar com detidos em dois estabelecimentos prisionais de 

Paris com o intuito de promover medidas alternativas. Todas as semanas, um assistente social do centro 

terapêutico “Pierre Nicole” reúne-se com reclusos afetados por problemas de toxicodependência, para lhes 
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explicar o programa terapêutico e as regras comunitárias do centro, e também para avaliar melhor o grau 

de toxicodependência de cada um deles. Começou também a realizar reuniões nos serviços de liberdade 

condicional com toxicodependentes ainda a aguardar sentença ou já condenados, mas que pretendem 

beneficiar de medidas alternativas à prisão. 

Os responsáveis dos serviços de justiça penal aprovaram e deram total suporte à realização dessas 

atividades, considerando que se coadunam inteiramente com o novo plano de reforma do sistema judicial, 

que pretende aumentar o recurso a medidas alternativas à detenção. A reforma visa igualmente melhorar a 

cooperação entre o sistema de tratamento da toxicodependência existente na comunidade e os serviços de 

justiça penal, através do trabalho desenvolvido nos estabelecimentos prisionais por assistentes sociais dos 

centros de tratamento da toxicodependência, que irão avaliar os reclusos elegíveis para medidas alternativas 

e elaborar com eles um plano de tratamento. O Centro Pierre Nicole contratou um assistente social para a 

prisão de Fleury Mérogis em fevereiro de 2014.

O seminário nacional sobre medidas alternativas para toxicodependentes organizado pela Cruz Vermelha 

Portuguesa, bem como os esforços porfiados de criação de redes desenvolvidos junto dos serviços de justiça 

penal, permitiram lançar novas atividades para toxicodependentes em dois estabelecimentos prisionais.

O aspeto mais relevante destas atividades é serem realizadas em cooperação com centros de 

tratamento da toxicodependência e outras organizações da sociedade civil. A criação de uma rede de 

encaminhamento dos toxicodependentes sujeitos a medidas alternativas ficou assim facilitada, permitindo 

estabelecer uma ligação direta entre os estabelecimentos prisionais e as comunidades terapêuticas.    

1.  Seminário em Roma
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2.2  Atividades de capacitação

Adaptação dos conteúdos às necessidades de formação locais

O Projeto ALTERNATIVE constituiu uma oportunidade de conjugar as atividades de criação de redes 

com as atividades de formação. O objetivo era criar um período de formação interdisciplinar durante 

o qual fosse possível discutir aspetos específicos da detenção, as oportunidades de aplicação de 

medidas alternativas, as drogas e a dependência, reforçando simultaneamente a colaboração entre os 

diversos serviços envolvidos.

O primeiro passo foi identificar as necessidades de formação específicas das diversas entidades e 

serviços envolvidos no projeto em cada um dos países parceiros. Deste modo, as atividades de formação 

puderam ser planeadas em função das situações nacionais concretas e dos pedidos específicos dos 

grupos-alvo.  Durante a recolha de dados de base, procedeu-se à obtenção de opiniões sobre os 

aspetos positivos ou críticos da atual aplicação de medidas alternativas aos toxicodependentes, 

bem como à avaliação e identificação das necessidades de formação específicas e à definição dos 

conteúdos com base nessas necessidades. 

As atividades de formação visavam todos os serviços e entidades que trabalham no domínio das 

medidas alternativas: serviços de liberdade condicional e serviços de justiça penal, serviços de saúde e 

sociais, centros de tratamento e comunidades terapêuticas. Em Portugal e na Itália também foi possível 

contar com a participação ativa de juízes do Tribunal de Execução de Penas e de advogados nos 

seminários organizados. 

Aliás, todos os parceiros organizaram seminários pluri e interdisciplinares para facilitar a integração e o 

debate entre os diversos organismos e profissionais.

Em Turim, o Gruppo Abele também convidou pessoas sujeitas a medidas alternativas para falarem 

das suas experiências pessoais, oferecendo aos participantes uma oportunidade para escutarem as 

histórias reais dos beneficiários diretos destas medidas. 

De um modo geral, os conteúdos da formação debruçavam-se sobre o tema da toxicodependência e 

outros temas afins, os programas e estratégias de tratamento (como gerir casos multi-problemáticos, 

como estabelecer uma aliança terapêutica com o doente, como aumentar uma motivação fraca para 

o tratamento, etc.) e os aspetos jurídicos (maior conhecimento da legislação, clarificação dos trâmites 

burocráticos, tarefas e obrigações). 

Especificamente, as atividades de formação para o pessoal prisional centraram-se na ligação entre 

a toxicodependência e a prisão, com o objetivo de sensibilizar os guardas prisionais para olharem 

o problema numa perspetiva “pluridisciplinar” e ajudá-los a gerir a dinâmica das dependências no 

meio prisional. As ações de formação incluíram, assim, informação sobre as drogas, a prevenção de 

overdoses, as medidas alternativas para toxicodependentes e as eventuais atividades de apoio nos 

estabelecimentos prisionais.
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Estes seminários funcionaram particularmente bem na Itália e na República Checa: em Roma, 

Turim e Praga, o pessoal prisional reagiu positivamente e participou de forma ativa nas ações 

realizadas. Provavelmente, estes resultados traduzem a cooperação duradoura já existente com os 

estabelecimentos prisionais locais: a ação foi realizada em estreita cooperação com o Serviço de 

Saúde Prisional.

Em França e em Portugal, os parceiros do projeto tiveram mais problemas no planeamento de atividades 

de formação no interior de estabelecimentos prisionais devido ao desinteresse do serviços prisionais 

(e, por vezes, à sua rejeição liminar) por este tipo de intervenções.

Em contrapartida, a formação dirigida aos funcionários dos serviços de justiça penal e de reinserção 

social, bem como aos prestadores de serviços de saúde e terapêuticos, deu particular atenção às 

especificidades do tratamento da toxicodependência no caso das pessoas que estão sob a tutela 

do sistema de justiça penal. Também promoveu a discussão de aspetos problemáticos do processo 

terapêutico, como a gestão dos conflitos e as dinâmicas relacionais, a compatibilidade das regras 

comunitárias com a experiência prisional, a ausência ou falta de uma verdadeira motivação para o 

tratamento, e a conjugação das obrigações legais e de segurança com as necessidades de tratamento.

A adaptação dos conteúdos à situação local permitiu que os formadores concentrassem a atenção 

em problemas específicos. Em Portugal e na República Checa, os seminários constituíram uma 

oportunidade para divulgar as medidas alternativas, falar da situação dos consumidores de droga 

presos, difundir as boas práticas europeias e lançar o debate sobre estes temas, focando tanto os 

aspetos institucionais como os aspetos práticos. 

Em Itália e em França, o período de formação incentivou a criação de redes, a fim de aumentar a 

cooperação entre os serviços de justiça penal e os serviços de tratamento e de procurar soluções 

comuns que melhorem a forma como as medidas alternativas são atualmente aplicadas. 

O êxito das medidas alternativas para toxicodependentes depende desta integração e por isso a 

formação permite desenvolver práticas realmente importantes (partilha de informações, reuniões, 

comunicação permanente, etc.).

Principais resultados das atividades

É consensual entre todos os parceiros que a realização de atividades de formação contribuiu para alterar 

positivamente a atitude dos organismos envolvidos em relação ao uso de medidas alternativas à prisão 

para os toxicodependentes. Estas atividades levaram os participantes a refletirem sobre a utilidade de 

uma integração constante entre as obrigações disciplinares e as necessidades terapêuticas individuais.

O trabalho em colaboração não é um processo automático e todos os serviços devem esforçar-se para 

que resulte. Graças à participação em ações de formação e seminários conjuntos, cada organismo 

ficou a compreender melhor o tipo de trabalho que os restantes serviços desenvolvem com os infratores 

toxicodependentes.
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Foi, deste modo, possível trabalhar no estabelecimento de uma progressiva convergência de teorias, 

práticas e métodos, que melhorou a colaboração e o intercâmbio de informações entre os serviços 

prisionais, de justiça penal e de saúde. 

Neste contexto, deu-se especial atenção à comunicação, para que o processo terapêutico das pessoas 

sujeitas a medidas alternativas fosse objeto de um intercâmbio constante de informações entre os 

serviços. 

Por exemplo, em Turim as atividades de formação incluíram a apresentação de estudos de caso e o 

grupo de formação teve de definir critérios comuns para o acompanhamento e a avaliação do caso 

proposto. Esta atividade foi muito útil para promover a utilização de uma linguagem comum e uma 

forma de pensar comum quando se avaliam os pedidos de medidas alternativas e os resultados do 

tratamento. 

A importância dessa abordagem foi reconhecida por todos os participantes na formação e, em resultado 

desta atividade, ficou decidido que se organizariam reuniões periódicas com todos os serviços 

envolvidos para discutir casos difíceis ou os principais problemas encontrados no acompanhamento 

de toxicodependentes sujeitos a medidas alternativas. 

Na Itália foi realmente muito útil envolver os juízes e os representantes do Tribunal de Vigilância para os 

sensibilizar para estas medidas e debater os benefícios e limites da sua aplicação. 

Este aspeto é muito importante porque normalmente os juízes não conhecem bem o problema da 

toxicodependência nem os programas de tratamento: um esclarecimento destes temas permite-lhes 

avaliar melhor cada caso (nomeadamente em situações críticas de reincidência ou incumprimento) 

e não seguirem apenas critérios subjetivos. Por conseguinte, o Projeto ALTERNATIVE promoveu um 

diálogo entre os serviços de saúde, os serviços sociais e a magistratura, que motivou a seguinte 

afirmação de um juiz de Turim: “é certo que nós, juízes, proferimos ou revogamos estas medidas, mas 

a nossa decisão não funciona sem a vossa opinião e avaliação”. 

A organização de ações de formação e de reuniões nos estabelecimentos prisionais também produz 

resultados positivos, visto contribuir para que o pessoal prisional se relacione com os reclusos 

toxicodependentes de uma forma mais confiante e competente. 

Estas atividades constituem uma oportunidade para os agentes penitenciários falarem dos diversos 

problemas associados à toxicodependência que todos dias enfrentam na sua interação com 

reclusos toxicodependentes (crises, sintomas de abstinência e agressividade). A discussão destes 

temas com formadores e outros profissionais que trabalham nos estabelecimentos prisionais ou em 

centros de tratamento da comunidade (educadores, médicos, psicólogos, etc.) permite-lhes adquirir 

novas informações e descobrir novos métodos e práticas de trabalho suscetíveis de responder às 

necessidades de saúde dos reclusos, respeitando simultaneamente a segurança do pessoal prisional 

e dos outros reclusos.

Neste aspeto, é muito útil conjugar os ensinamentos teóricos com exemplos práticos e estudos de 
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caso, uma vez que facilita a compreensão dos conteúdos e promove a “aprendizagem a partir da 

experiência”.

 2. Atividades de formação em Turim
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Capítulo 3 
Consolidar e apoiar a aplicação de 
medidas de tratamento alternativas 
à prisão para os toxicodependentes    

3.1Atividades realizadas em estabelecimentos prisionais

Descrição das atividades e dados relativos aos participantes

Está amplamente avaliado e demonstrado que a organização de diversos tipos de atividade nos 

estabelecimentos prisionais tem um impacto positivo na saúde física e mental dos reclusos. 

O principal objetivo das penas de prisão é a reabilitação dos condenados, que varia em função da natureza 

do infrator e do tipo de infração cometido. Por conseguinte, as atividades desenvolvidas em meio prisional 

devem estar adaptadas às necessidades específicas dos reclusos, que vão desde a sua educação e 

formação profissional até à aprendizagem de competências que possam utilizar quando forem libertados, ao 

apoio psicológico e médico, e à capacidade de gerir os problemas com que estejam confrontados. 

No caso dos infratores toxicodependentes, termo que designa os reclusos dependentes do consumo de 

drogas ou de álcool, essas atividades deverão visar prioritariamente a prestação de tratamento e assistência 

para que se libertem da sua dependência. Deverão receber, para isso, apoio farmacológico e psicológico, 

bem como ajuda no desenvolvimento de um plano de tratamento individual. Nos países que preveem a 

adoção de medidas alternativas à detenção para os reclusos toxicodependentes, a realização de atividades 

nos estabelecimentos prisionais é essencial para promover e melhorar a aplicação dessas medidas. Tais 

atividades podem servir para identificar as pessoas com problemas de toxicodependência, bem como 

para informá-las das medidas alternativas existentes e dos vários programas de tratamento disponíveis na 

comunidade, facilitando a sua ligação com os serviços de saúde e sociais externos.

No âmbito do Projeto ALTERNATIVE, realizaram-se as seguintes atividades em estabelecimentos prisionais:

• Aconselhamento individual e/ou em grupo a reclusos com problemas de toxicodependência, com o intuito 

de aferir a elegibilidade para a aplicação de medidas alternativas, avaliar a motivação para o tratamento 

e auxiliar a definir um plano terapêutico. Estas reuniões também serviram para os informar a respeito das 

medidas alternativas existentes e dos vários programas de tratamento disponíveis na comunidade.

• Atividades de grupo, por exemplo desportivas e recreativas, destinadas a promover o debate e a 
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socialização, reforçar as competências pessoais e para a vida, bem como as capacidades de comunicação 

e trabalho de equipa.

• Grupos temáticos, com todos os reclusos, em que foram fornecidas informações sobre vários problemas 

de saúde, designadamente a toxicodependência, as doenças infeciosas (VIH, VHB, VHC, TB, etc.), os 

comportamentos de risco e a redução dos danos.

Em Roma, a Fundação Villa Maraini trabalhou em quatro penitenciárias: Regina Coeli, Rebibbia, Rebibbia 3ª 

Casa, Rebibbia Nuovo Complesso. A Regina Coeli e a Rebibbia Nuovo Complesso são os estabelecimentos 

prisionais de maior dimensão e importância existentes em Roma, com capacidade para 641 e 1235 presos, 

respetivamente. Os quatro estabelecimentos referidos possuem, todos eles, uma secção para reclusos 

toxicodependentes e um serviço de tratamento da toxicodependência com terapia de substituição de opiáceos. 

O pessoal da Fundação Villa Maraini levou a cabo 247 intervenções, no total: 75 sessões de aconselhamento 

individual e 172 sessões em grupo. Os temas tratados nesses grupos foram o aconselhamento jurídico sobre 

a forma de beneficiar das medidas alternativas, a prevenção da reincidência na criminalidade, a redução dos 

riscos para a saúde e os programas de tratamento da toxicodependência. Algumas sessões debruçaram-se 

especificamente sobre questões de saúde como a toxicodependência e a redução dos danos, a prevenção 

de doenças infeciosas (VIH, VHB, VHC, TB, etc.), a prevenção e o controlo de overdoses.
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Foram contactados 257 reclusos nos quatro estabelecimentos prisionais, tendo sido registadas, no 

total, 1420 comparências/participações nas sessões individuais e em grupo.

 

Quase todos os reclusos contactados eram elegíveis para medidas alternativas (205 pessoas) e 

estavam interessados em iniciar um programa de tratamentos (237 pessoas). 

A nacionalidade dos reclusos era muito heterogénea, se bem que fossem na sua maioria italianos, 

sendo os estrangeiros principalmente originários do Norte de África e da Europa Oriental.

   

Em Turim, a Associação Gruppo Abele realizou atividades na secção destinada a reclusos “recém-

chegados” do estabelecimento penitenciário “Lorusso e Cotugno”, por sugestão do Diretor e dos 

profissionais de saúde e assistentes sociais da prisão. Como os reclusos permanecem pouco tempo 

nesta secção, não lhes são disponibilizadas quaisquer atividades de caráter social ou profissional 

e, por isso, o Gruppo Abele resolveu organizar um cine-fórum para lhes proporcionar uma atividade 

recreativa e, simultaneamente, a oportunidade de conviverem com outros presos e falarem com um 

especialista, nomeadamente um psicólogo ou assistente social. Nestes encontros, os reclusos foram 

informados das medidas alternativas e dos programas de tratamento disponíveis, além de receberem 

aconselhamento jurídico e individual, quando o solicitavam por estarem interessados em definir um 
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plano de tratamento. No total, tiveram lugar 40 sessões, com 14/15 participantes em média por cada 

grupo. Os participantes foram selecionados pelo serviço prisional de tratamento da toxicodependência 

e, por isso, a percentagem de elegibilidade para as medidas alternativas foi de 95%. 

Foram contactados 197 reclusos, dos quais:

• 176 participaram em atividades de grupo, registando 617 comparências no total

• 21 receberam aconselhamento individual, registando 105 comparências no tota

Quanto à nacionalidade, 74 % dos reclusos eram italianos; as idades eram heterogéneas, com maior 

incidência na faixa dos 30 a 45 anos. 

Em França, a Cruz Vermelha Francesa desenvolveu atividades de aconselhamento individual e em 

grupo em 4 estabelecimentos prisionais nos subúrbios de Paris (Fresnes, Fleury-Mérogis, Nanterre, la 

Santé), bem como nos serviços de liberdade condicional de Paris.

As atividades em grupo envolveram 91 reclusos e dividiam-se em dois tipos:

• Sessões de informação sobre as medidas alternativas e os serviços de saúde e tratamento na comunidade, 

realizadas no estabelecimento de Fleury. Estes grupos foram orientados por 1 assistente social do serviço 

de liberdade condicional, 1 assistente social ou psicólogo do serviço de saúde prisional e 1 assistente social 

do centro terapêutico Pierre Nicole. Foram organizados 6 grupos com um número total de 48 reclusos, 

tendo onze dos participantes solicitado a aplicação de uma medida de tratamento alternativa)
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• Grupos temáticos sobre questões de saúde na prisão de Nanterre (6 sessões).

   

Nos quatro estabelecimentos prisionais e nos serviços de liberdade condicional realizaram-se reuniões 

individuais com reclusos. O objetivo era auxiliar os interessados a definirem um plano de tratamento e 

melhorar a ligação entre os serviços prisionais e os centros existentes na comunidade.

No total, realizaram-se 96 reuniões com 76 novos reclusos.

       

A média de idades dos reclusos contactados no interior das prisões era de 40 anos. O gráfico seguinte 

indica ainda outras características.
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A Sananim trabalhou em dois estabelecimentos prisionais: a penitenciária de “Praha Ruzyne” e a penitenciária 

feminina de “Svetla nad Sazavou”. No primeiro trabalhou com um grupo de reclusos e no segundo com dois 

grupos.  Os reclusos que participaram nas atividades de grupo provinham de diferentes alas da prisão, sendo 

por isso muito heterogéneos em termos de idade, estado de toxicodependência e historial de delinquência. 

Antes de se inscreverem no grupo, os possíveis candidatos foram individualmente entrevistados, a fim de se 

obterem informações básicas a seu respeito e avaliar o seu interesse em juntar-se ao grupo. 

As atividades de grupo pretendiam sobretudo prestar assistência a reclusos em fim de pena, estabelecendo 

uma ligação entre eles e os serviços de saúde e sociais da comunidade (hospitais, comunidades terapêuticas, 

centros de contacto, albergues noturnos, etc.), e melhorando as suas competências e informação sobre o 

modo de suprirem as suas necessidades básicas, através da obtenção de prestações sociais, da preparação 

para procurar emprego, etc.

No total, organizaram-se 107 grupos, contactaram-se 61 reclusos, e houve 495 comparências nos grupos.

A média de idades dos participantes era de 34 anos, no caso das mulheres, e de 36 anos, no dos homens. 

Nos quadros seguintes indicam-se outras características básicas dos reclusos.

Tipo de infração Homens - distribuição Mulheres - distribuição

crimes patrimoniais 44 % 46 %

crimes relacionados com droga 13% 24%

crimes violentos 18% 3%

conjugação de vários tipos 12% 24%

outro 13% 3%

N.º de penas de prisão 1 2 3 4 5+

Mulheres – distribuição 46% 32% 11% 7% 4%

Homens – distribuição 13% 50% 19% 12% 6%

A Cruz Vermelha Portuguesa realizou atividades de apoio com reclusos de dois estabelecimentos prisionais 

da área metropolitana de Lisboa: Lisboa e Sintra. Os principais critérios que presidiram à escolha destas 

instituições foram a elevada concentração de potenciais beneficiários do projeto (infratores consumidores 

de drogas/toxicodependentes) e a proximidade geográfica da sede da Cruz Vermelha.

As atividades dividiram-se em quatro grandes categorias:  

1. Promoção da saúde: sessões de sensibilização sobre a toxicodependência, as drogas e seus efeitos, 

a prevenção de doenças infeciosas e dos comportamentos de risco 

2. Atividades ocupacionais: atividades desportivas (futebol de rua socialmente inclusivo), escrita criativa 

e agricultura
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3. Promoção das medidas alternativas: sessões de informação sobre as medidas alternativas existentes, 

os programas terapêuticos para toxicodependentes e os critérios jurídicos de elegibilidade

4. Prevenção de situações de reincidência: apoio à procura de emprego e à reinserção social para 

reclusos em fim de pena que tinham conseguido concluir o programa de 18 meses disponibilizado 

na ala livre de drogas.  

No total, realizaram-se 54 intervenções nos dois estabelecimentos, envolvendo 495 reclusos e 

registando 705 comparências. Apresentam-se seguidamente alguns gráficos com os principais dados 

relativos às intervenções e aos reclusos:

<18 18-24 25-39 40-59 >60 S/D

   Lisboa 1% 11% 37% 28% 2% 21%

   Sintra 0% 7% 55% 23% 0% 14%
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Boas práticas e recomendações

É evidente que a organização de atividades em estabelecimentos prisionais depende, em primeiro lugar, 

da disponibilidade do pessoal prisional, termo onde se incluem os diretores, os guardas prisionais, 

os assistentes sociais e os técnicos de saúde. O seu apoio e colaboração são determinantes para 

assegurar o êxito e o bom funcionamento de qualquer tipo de atividade realizada com a população 

prisional.

A nossa experiência demonstra que a cooperação do pessoal prisional se baseia no grau de confiança 

e crédito que atribuem ao nosso trabalho com os delinquentes. Por conseguinte, é fundamental não 

só informá-los dos objetivos gerais e específicos das nossas atividades, mas também envolvê-los no 

planeamento e execução das mesmas. 

Tendo em conta a especificidade dos estabelecimentos prisionais, quando necessário, os guardas 

prisionais podem apoiar a organização logística das atividades, fornecendo instalações e equipamentos 

adequados.

Podem ainda ajudar a selecionar os participantes, para que as atividades propostas cheguem ao 

grupo-alvo a que se destinam. 

Do mesmo modo, os assistentes sociais e os técnicos de saúde podem recomendar aos reclusos com 

problemas de toxicodependência a participação em atividades especificamente centradas nesse tema, 

além de nos fornecerem conselhos úteis sobre as necessidades específicas destes reclusos.   

Em Turim, por exemplo, os presos participaram em sessões de grupo e em consultas individuais 

efetuadas pelo Gruppo Abele a pedido dos próprios reclusos ou dos técnicos de saúde e de tratamento 

da prisão. Além disso, os educadores, os assistentes sociais e os técnicos de saúde que trabalham com 

reclusos toxicodependentes foram envolvidos na execução destas atividades, tendo essa colaboração 

contribuído grandemente para os resultados positivos da ação.

Ela permitiu, por exemplo, programar as intervenções de forma estratégica, evitando sobreposições 

com outras atividades oferecidas pela prisão. Assim, os reclusos foram divididos em dois grupos: um 

composto por toxicodependentes, que participaram nas sessões realizadas pelo Gruppo Abele, e o 

outro com os restantes reclusos, que participavam nas atividades recreativas promovidas pelo pessoal 

prisional. 

No caso da Cruz Vermelha Francesa, o excelente apoio prestado pelos serviços prisionais de reinserção 

social revelou-se muito útil.

Após várias reuniões com a direção do serviço de liberdade condicional, este envidou todos os esforços 

para facilitar o trabalho dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, fornecendo instalações para as 

atividades, organizando o recrutamento de reclusos e assegurando a coordenação com os assistentes 

sociais e os serviços de saúde.

O serviço de reinserção social da Prisão de Fleury Merogis organizava uma sessão de balanço após 

cada sessão de apoio em grupo, procurando identificar o que tinha ou não resultado, a fim de melhorar 

os conteúdos para o grupo seguinte. Apesar de o processo de preparação ter sido muito demorado, 



40

acabou por mostrar grande empenhamento nestas atividades e pediu à Cruz Vermelha Francesa para 

lhes dar continuidade quando o projeto terminou. 

Pelo contrário, a Cruz Vermelha Portuguesa deparou com algumas dificuldades na organização de 

atividades nos estabelecimentos prisionais, que se deveram a diversas razões, nomeadamente à 

sensibilidade dos temas dependências e das mediadas alternativas. Eram os serviços prisionais que 

selecionavam os reclusos que beneficiavam das atividades.

Além disso, os serviços prisionais solicitaram que as atividades da Cruz Vermelha Portuguesa não 

fossem publicitadas como estando especificamente relacionadas com a toxicodependência, uma 

vez que o seu tratamento, tal como qualquer outra intervenção no domínio da saúde realizada no 

estabelecimento, era da competência exclusiva deste último e as organizações privadas não podiam 

prestar nenhum serviço desse tipo intramuros. 

Também entre os reclusos verificou-se um preconceito relativamente á toxicodependência, fazendo com 

que não houvesse grande recetividade a atividades explicitamente direcionadas a toxicodependentes. 

Consequentemente, a Cruz Vermelha Portuguesa ajustou a sua estratégia e propôs intervenções de 

caráter diferente, designadamente de carácter ocupacional, como o desporto, workshops vários e 

formação profissional.

Essa cedência veio, todavia, a revelar-se eficaz, pois permitiu disponibilizar novos serviços aos reclusos 

e conquistar a confiança dos serviços prisionais, uma vez comprovado o respeito pelas regras, implícitas 

e explícitas, do meio prisional. 

Este é um bom exemplo da importância da flexibilidade neste tipo de programas. Os estabelecimentos 

prisionais são um meio ambiente “especial”, com regras e estruturas próprias: quem chega do exterior 

deve adaptar-se a tais regras e modos de funcionamento, demonstrando capacidade de organizar e 

adaptar o trabalho em função das diferentes necessidades e situações.

Para além da colaboração dos serviços prisionais, é extremamente importante obter também o apoio 

dos próprios reclusos.

Como o pessoal da Fundação Villa Maraini constatou, os reclusos “mais antigos” podem ajudar a 

divulgar as atividades entre os outros presos e motivá-los para participarem. Se reconhecerem o mérito 

das intervenções e o profissionalismo dos técnicos que as conduzem, estão dispostos a funcionar 

como “pares educadores” entre os outros detidos, explicando-lhes os benefícios das sessões de grupo 

e o importante apoio que podem obter se nelas participarem.

A este propósito, é essencial definir claramente com os participantes as regras aplicáveis aos grupos 

e às entrevistas individuais, explicando o acordo estabelecido com a direção da prisão em matéria de 

respeito pela confidencialidade e privacidade.
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Principais resultados da realização de atividades em estabelecimentos prisionais

Apesar das dificuldades eventualmente surgidas quando se planeiam e executam atividades com 

reclusos nos estabelecimentos prisionais, essas intervenções produzem resultados significativos e 

podem afetar positivamente a vida dos reclusos, tanto dentro como fora da prisão. 

A nossa experiência demonstra que este trabalho das organizações da sociedade civil ajuda a 

sensibilizar o pessoal prisional para as necessidades dos detidos e a importância da prestação de 

serviços que procurem colmatar essas necessidades. 

Quanto aos toxicodependentes, o facto de os funcionários prisionais, sobretudo os guardas, 

compreenderem melhor a situação em que eles se encontram, pode levá-los a alterar a sua atitude 

face a este grupo e a reduzir os comportamentos discriminatórios. 

Neste aspeto, é essencial não só explicar os objetivos e a metodologia das intervenções que queremos 

realizar, mas também facultar ao pessoal prisional formação específica sobre a toxicodependência e 

os problemas conexos. 

Além disso, um melhor entendimento dos objetivos das atividades de apoio a reclusos 

toxicodependentes contribui para melhorar a colaboração no interior dos estabelecimentos 

prisionais, facilitando a comunicação e o intercâmbio de informações entre os profissionais de saúde, 

os assistentes sociais, os educadores e os funcionários dos serviços prisionais de reinserção social.

Quanto aos reclusos, a experiência mostra-nos que a participação em atividades psicoterapêuticas 

de grupo ou recreativo constitui para muitos uma oportunidade de interagirem e se confrontarem 

com outras pessoas, que pode ajudá-los a adaptarem-se e cumprirem as regras prisionais. Como foi 

referido pela Fundação Villa Maraini, este aspeto é particularmente importante no caso das pessoas 

presas pela primeira vez, sendo que estes grupos lhes proporcionam a oportunidade de debaterem 

abertamente os problemas práticos da coabitação com outros reclusos e os ajudam a encontrar 

soluções e consensos.  

O Projeto ALTERNATIVE também demonstrou que a realização de atividades de apoio a 

toxicodependentes nas prisões é essencial para promover e melhorar a qualidade das medidas 

alternativas à detenção aplicáveis a este grupo de reclusos. 

Através da participação nas sessões de informação e aconselhamento, os detidos obtêm informações 

fiáveis sobre as medidas alternativas disponíveis e o que devem fazer para lhes acederem, ao mesmo 

tempo que lhes são apontadas expetativas realistas quanto à possibilidade de beneficiarem dessas 

medidas.

As consultas com psicólogos ou outros profissionais dos centros de tratamento da toxicodependência 

ajudam os reclusos a definir o plano terapêutico mais adequado e a escolher o serviço de tratamento 

na comunidade para onde deverão ser encaminhados. 

Ao mesmo tempo, permitem que os prestadores de tratamento conheçam as pessoas, façam um 

diagnóstico direto do seu estado físico e mental e avaliem se este se adequa ao plano terapêutico 
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proposto. Neste contexto, é fundamental descrever claramente o processo de tratamento da 

toxicodependência, explicando as regras e os métodos de trabalho das comunidades terapêuticas, 

o que ajuda a avaliar a motivação dos infratores para se tratarem e a prepará-los para o compromisso 

com um programa terapêutico. 

Outro resultado do trabalho com os consumidores de droga em reclusão é a criação de ligações entre 

eles e os serviços de saúde e sociais da comunidade. 

O número de organizações externas que trabalham no interior dos estabelecimentos prisionais é 

muito reduzido em todos os países envolvidos no Projeto ALTERNATIVE, o que dificulta grandemente 

o contacto dos reclusos com serviços de saúde e sociais externos para onde possam ser 

encaminhados no âmbito de medidas alternativas à prisão, ou para dar continuidade ao tratamento 

já iniciado quando saírem em liberdade. 

Em França, por exemplo, a organização conjunta de grupos com profissionais dos serviços de 

reinserção social, dos serviços de saúde e dos centros de tratamento foi muito eficaz, uma vez que 

os reclusos tiveram a possibilidade de receber informações sobre o sistema de saúde e o programa 

oferecido pelas comunidades terapêuticas residenciais, além de serem aconselhados sobre o modo 

de solicitar a aplicação de medidas alternativas ao agente de liberdade condicional. Os interessados 

em iniciar um programa de tratamento puderam ainda reunir-se com um assistente social do Centro 

Pierre Nicole para definir um plano terapêutico individual. 

Do mesmo modo, a Sananim não só forneceu aos reclusos um mapa dos serviços de saúde e sociais 

a que poderiam recorrer depois de libertados, como trabalhou a sua motivação para continuarem o 

tratamento já iniciado e apoiou as “pré-negociações” com os serviços para onde foram encaminhados. 

A aquisição de conhecimentos sobre as várias possibilidades de tratamento da toxicodependência 

e os benefícios de se tratarem, aumenta a autoconfiança dos reclusos e incentiva-os a ter um 

comportamento saudável, fazendo assim com que o seu acesso a medidas alternativas seja uma 

verdadeira oportunidade para mudarem e se tratarem. 

3.2   Programas de tratamento alternativos para toxicodependentes

Descrição das atividades e dados relativos aos participantes

A investigação científica mostra que o tratamento pode ajudar muitos toxicodependentes a mudarem 

as suas atitudes e crenças, evitarem as recaídas e conseguirem sair de uma vida de consumo de 

substâncias e de delinquência. Um tratamento eficaz diminui o futuro consumo de drogas e o 

comportamento criminal a este associado, além de contribuir para melhorar o relacionamento desses 

delinquentes com as suas famílias. 

Está igualmente demonstrado que o tratamento da toxicodependência prestado em centros 

comunitários especializados é mais eficaz do que o tratamento disponibilizado nas prisões.
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Tendo isto em conta, o Projeto ALTERNATIVE promoveu o encaminhamento dos reclusos 

toxicodependentes para centros de tratamento fora da prisão.

Os programas ao dispor dos toxicodependentes no âmbito das medidas alternativas costumam 

incluir o tratamento em regime residencial, semi-residencial e ambulatório.

Em Roma, foram encaminhados, no total, 28 infratores toxicodependentes para os serviços de 

tratamento geridos pela Fundação Villa Maraini, designadamente:

• 18 pessoas ingressaram na comunidade terapêutica residencial 

• 3 pessoas na comunidade semi-residencial

• 5 pessoas no centro de dia  

• 2 pessoas foram inscritas no programa de tratamento ambulatór

Quanto à tipologia da medida alternativa, estes infratores estavam, na sua maioria, em liberdade 

condicional sob vigilância dos serviços de saúde/reinserção (13) e em prisão domiciliar (13). Apenas 

dois tinham um tipo diferente de sanções não privativas da liberdade. Em função do tipo de medida, 

foram encaminhados para diferentes serviços.

TIPO DE MEDIDA ALTERNATIVA 

46%
PRISÃO

DOMICILIÁRIA

46%
REGIME 
PROBATÓRIO

4%
INTERNAMENTO

4%
OUTRAS

VILLA MARAINI
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Tipo de MA > 
Tipo de serviço  

Regime 
probatório

Prisão 
domiciliária

Internamento Outra Total

Ambulatório 1 1 14 2

Comunidade residencial 9 8 1 18

Comunidade 
semi-residencial/
Centro de dia

3 4 1 8

total  28

Todos os infratores sujeitos a medidas alternativas eram do sexo masculino e italianos, à exceção de um 

nigeriano e dois tunisinos. A média de idades era de 37,8 anos (o mais novo tinha 22 anos e o mais velho 59).

 

 

Em Turim, o Gruppo Abele admitiu nos seus centros 33 infratores toxicodependentes sujeitos a medidas 

alternativas, mais precisamente

• 17 pessoas no programa de tratamento em regime ambulatório

• 14 pessoas nas comunidades terapêuticas residenciais

• 2 pessoas no centro de dia

Na tipologia das medidas alternativas concedidas a estes utentes incluíam-se a liberdade condicional sob vigilância 

dos serviços de saúde/reinserção (27 %), a prisão domiciliar (18 %), o internamento (3 %) e outras medidas, como 

a obrigação de apresentação diária na esquadra da polícia, a suspensão ou o adiamento da pena, etc. (52 %).

IDADE DOS INFRATORES SUJEITOS A M.A.

18-25 25-39 40-59

15

10

5

0

3

14

11

TIPO DE MEDIDA ALTERNATIVA

27%
REGIME PROBATÓRIO

18%
PRISÃO DOMICILIÁRIA

52%
OUTRAS

3% INTERNAMENTO



45

Tipo de MA >
Tipo de serviço  

Internamento Prisão 
domiciliária

Outra Regime probatório Total

Ambulatório 1 1 14 2 17

Comunidade residencial 5 3 5 14

Comunidade 
semi-residencial

2

total 1 6 17  33

O quadro seguinte indica que os infratores mais jovens preferiram os programas em regime ambulatório, 

enquanto os mais velhos foram colocados em comunidades residenciais e semi-residenciais.

Idade Ambulatório Comunidade 
residencial

Comunidade 
semi-residencial

Total

18-25 4   4

26-30 3   3

31-35 1 4  5

36-40 1 1  2

41-45 1  2 3

46-50 4 4  8

51-55 1 3  4

56-60  1  1

>>60 2 1  3

Total 17 14 2 33

Dos infratores sujeitos a medidas alternativas, 88 % eram italianos e do sexo masculino. 

Em França, 14 infratores consumidores de droga iniciaram um programa de tratamento em alternativa 

à detenção nos serviços residenciais do Centro Pierre Nicole:

• 13 estavam em liberdade condicional sob vigilância da comunidade terapêutica do Centro Pierre Nicole

• 1 tinha pulseira eletrónica no apartamento terapêutico

Destes infratores, 9 foram transferidos da prisão e 4 encaminhados pelos serviços de liberdade 

condicional na comunidade. Todos tinham nacionalidade francesa exceto um, que era marroquino.

A média de idades era 39,8 anos (o mais jovem tinha 22 anos e o mais velho 54).

 

IDADE DAS PESSOAS SUJEITAS A MEDIDAS ALTERNATIVAS

18-25 25-39 40-59 40-59 40-59

10

5

0

510 0

8
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No final do Projeto ALTERNATIVE, a situação dos infratores sujeitos a medidas alternativas era a 

seguinte: 

 

Em Praga, devido à circunstância de as medidas alternativas para infratores toxicodependentes não 

serem ainda oficialmente utilizadas no país, a Sananim está a trabalhar com toxicodependentes que têm 

um longo historial de delinquência e encarceramento, e que ingressam na sua comunidade terapêutica 

depois de saírem da prisão. 

No âmbito do Projeto ALTERNATIVE, esta organização admitiu no total, em duas comunidades 

terapêuticas residenciais, 69 pessoas distribuídas da seguinte forma:

COMUNIDADE TERAPÊUTICA NÊMCICE utentes nacionalidade

Homens 23 100% checos

Mulheres 5 100% checos

Total                           28

 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA KARLOV utentes nacionalidade

Menores e jovens adultos                                   100% checos

Homens 22

Mulheres 4

Mulheres com filhos e grávidas  15 100% checos

Total                           41

20% 
DE VOLTA À PRISÃO

7% 
EXPULSÃO

40% 
DENTRO DA COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA

33% 
FIM DE PROGRAMA

SITUAÇÃO DOS INFRATORES SUJEITOS A MEDIDAS ALTERNATIVAS
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A média de idades dos utentes da comunidade Něměice era de 35,57 anos e na comunidade Karlov de 

23 anos. Quanto ao tipo de sanções não privativas da liberdade aplicadas a estes utentes, beneficiavam, 

na sua maioria, de uma suspensão condicional da pena.

Alguns infratores toxicodependentes foram encaminhados para outros centros de tratamento, por falta 

de vagas ou por terem necessidades especiais.

No caso da Cruz Vermelha Francesa, o encaminhamento para outras comunidades terapêuticas 

foi uma forma de melhorar a criação de redes e envolver mais centros no trabalho com infratores 

toxicodependentes sujeitos a medidas alternativas. 

Todos estes programas obedecem à filosofia e à estrutura tradicionais das comunidades terapêuticas, 

que conjugam a terapia farmacológica e psicológica num ambiente fortemente estruturado e 

supervisionado. O plano de tratamento visa não só a recuperação da toxicodependência, mas 

também a reabilitação e reinserção social da pessoa em causa. Para este fim, utiliza-se a psicoterapia 

comportamental para ajudar os participantes a adquirirem competências pessoais e de gestão das 

dificuldades, valores e comportamentos socialmente adequados e maior motivação para se tratarem 

e mudarem de vida

 

Boas práticas e recomendações

Os programas de tratamento disponibilizados aos infratores toxicodependentes no âmbito do Projeto 

ALTERNATIVE procuraram incorporar três componentes fundamentais para um tratamento eficaz: 

uma estrutura de alto nível, um período de intervenção suficientemente longo para produzir alterações 

comportamentais e flexibilidade.

No entanto, a eficácia do tratamento da toxicodependência depende tanto do indivíduo em causa como 

do programa utilizado, bem como da disponibilidade de intervenções e serviços de tratamento e da sua 

adequação às necessidades individuais. 

A nossa experiência confirma que a melhor estratégia para os infratores toxicodependentes é a 

prestação de um tratamento global e bem estruturado, que vise reduzir tanto o consumo de droga como 

a reincidência na criminalidade. Isso exige uma conjugação de intervenções psicológicas destinadas 

a apoiar a mudança dos comportamentos aditivos e criminais, terapias farmacológicas para facilitar a 

abstinência e normalizar o funcionamento do cérebro, atividades de reinserção social, como o trabalho 

com as famílias, formação profissional, apoio em matéria de habitação e procura de emprego. 

Na verdade, é muito frequente os delinquentes consumidores de droga terem problemas noutros 

domínios, designadamente dificuldades de relacionamento familiar, competências sociais limitadas, 

problemas educativos e de emprego, doenças mentais, doenças infeciosas e outros problemas de 

saúde. O tratamento deverá ter todos estes aspetos em conta porque, se forem ignorados, aumentam o 

risco de recaída no consumo de droga e reincidência na criminalidade.
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Do mesmo modo, a continuidade do tratamento é essencial para os consumidores de droga que 

reingressam na comunidade. Os infratores que iniciam o tratamento na prisão e o prosseguem em serviços 

na comunidade são os que apresentam melhores resultados. O tratamento da toxicodependência em 

meio prisional pode iniciar um processo de mudança terapêutica, levando à redução do consumo de 

droga e dos comportamentos aditivos, mas é essencial prossegui-lo na comunidade para preservar essas 

conquistas. A continuidade do tratamento ajuda o infrator recém-libertado a resolver problemas que se 

tornam relevantes no exterior, tais como aprender a gerir situações suscetíveis de causar recaídas, a viver 

sem drogas e a desenvolver uma rede de apoio constituída por pessoas que não consumam drogas. 

Quanto aos toxicodependentes sob a alçada do sistema de justiça penal, o seu tratamento também 

deve incidir sobre os fatores associados a comportamentos criminais. A “mentalidade criminosa” é 

uma conjugação de atitudes e crenças que suportam e justificam estilos de vida criminais. Este padrão 

de pensamento contribui com frequência para o consumo de droga e a perpetração de crimes e, por 

isso, um tratamento eficaz deve incluir intervenções especificamente destinadas a alterá-lo através do 

desenvolvimento de novas competências pessoais e sociais.

Como o Projeto ALTERNATIVE demonstrou, uma das principais causas de insucesso no tratamento dos 

infratores toxicodependentes é a dificuldade ou incapacidade de respeitarem as regras das comunidades 

terapêuticas, as quais exigem respeito pelos outros, sentido da responsabilidade e trabalho de equipa.

Daí a extrema importância de informar os reclusos, antes de os encaminhar para um programa de 

tratamento residencial, sobre as reais dificuldades de integração neste tipo de estrutura. 

Um dos nossos principais objetivos deverá ser o de evitar o mais possível o insucesso deste tipo de 

programas, porque a recuperação desse insucesso pode revelar-se extremamente difícil.

Evidentemente que mudar os modos de pensar e os estilos de vida é um processo muito difícil e demorado. 

Consequentemente, a duração dos programas de tratamento deve ser suficiente para produzir mudanças 

comportamentais sustentadas, de acordo com as necessidades do indivíduo e a sua capacidade para 

responder eficazmente às estratégias de tratamento propostas.

A adaptação dos serviços às necessidades individuais é importante para um tratamento eficaz da 

toxicodependência em pessoas tuteladas pelo sistema de justiça penal. Essas pessoas diferem quanto 

à idade, ao sexo, à origem étnica e à cultura, à gravidade do problema, à fase de recuperação e ao nível 

de supervisão necessário, e também reagem diferentemente às diversas estratégias de tratamento e aos 

diversos prestadores. Ao longo do tempo, pode ser necessário conjugar vários serviços de tratamento, 

pelo que um dos objetivos do plano de tratamento é harmonizar as intervenções, devidamente 

fundamentadas, com as necessidades individuais em cada etapa do tratamento. 

Nesta matéria, a nossa experiência mostra que apesar de o tratamento residencial ser o programa mais 

adequado para toxicodependentes sujeitos a medidas alternativas, há casos em que o tratamento semi-

residencial ou ambulatório pode ser mais eficaz. É o caso das pessoas que têm uma família estável para 
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os apoiar, ou um emprego.

Quanto aos requisitos legais, o programa de tratamento não residencial é normalmente concedido a 

infratores que cumpram pena de prisão pela primeira vez ou cuja pena não exceda 6 anos (5 anos no 

caso português). 

No âmbito do Projeto ALTERNATIVE, por exemplo, a Fundação Villa Maraini admitiu 2 pessoas no programa 

em regime ambulatório, 5 pessoas no centro de dia e 3 pessoas na comunidade semi-residencial.

Em Turim, pela primeira vez o Gruppo Abele admitiu duas pessoas sujeitas a medidas alternativas (uma 

em liberdade condicional sob vigilância dos serviços de reinserção social e uma em prisão domiciliária) no 

centro de dia. Esta experiência foi muito bem sucedida, nomeadamente graças à excelente cooperação 

com os funcionários judiciais e os serviços de saúde. 

Claro que a definição de um plano de tratamento para infratores toxicodependentes se torna mais 

complicada devido às obrigações jurídicas impostas pelo sistema de justiça penal. 

Na maioria dos casos, só se concedem medidas alternativas para programas de tratamento residenciais, 

se se considerar que este tipo de serviços garante um maior controlo e supervisão do infrator e por isso 

produz melhores resultados.   

Em consequência, os juízes recusam muitas vezes os pedidos de cumprimento de medidas alternativas num 

serviço de tratamento semi-residencial ou ambulatório porque consideram esses serviços excessivamente 

brandos e ineficazes. Esta crença deve-se principalmente ao insuficiente esclarecimento dos magistrados 

sobre as características da toxicodependência e as abordagens terapêuticas utilizadas, o que os leva a 

aplicarem critérios divergentes na avaliação dos pedidos e dos resultados dos programas de tratamento.  

Uma melhor coordenação entre os serviços de tratamento da toxicodependência e os serviços de justiça 

penal contribuiria para superar estes obstáculos. Os serviços terapêuticos devem colaborar com o pessoal 

dos serviços penais para avaliar o plano de tratamento de cada pessoa e assegurar que este cumpre os 

requisitos de supervisão correcional, bem como as necessidades individuais, designadamente nos domínios 

da habitação, do apoio médico e social, e da assistência em termos de formação profissional e emprego.

Um intercâmbio regular de informações entre os serviços terapêuticos e os tribunais ou os agentes de 

liberdade condicional é importante para assegurar o correto acompanhamento e avaliação do processo 

terapêutico.

Tratando-se de infratores toxicodependentes, um empenhamento ou adesão insuficientes ao tratamento 

pode levar o juiz a revogar a medida alternativa. Em consequência, a gestão dos casos mal sucedidos ou de 

situações problemáticas pode ser muito difícil para os serviços terapêuticos, se não existir um entendimento 

comum do problema com os magistrados, nem a possibilidade de debater e avaliar abertamente cada caso 

individual.

Um problema comum a todos os países envolvidos no Projeto ALTERNATIVE é discrepância entre a 

morosidade dos processos judiciais e as necessidades terapêuticas pessoais. Os serviços de justiça penal 

podem levar vários meses a autorizar a colocação dos infratores toxicodependentes em medidas alternativas. 
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Entretanto, a gravidade do problema de toxicodependência pode alterar-se e consequentemente o plano de 

tratamento deixa de ser adequado. Além disso, pode acontecer que os infratores encaminhados para um 

centro de tratamento na comunidade recebam uma pena de prisão definitiva que os obrigue a regressar à 

prisão, interrompendo o programa. 

A colaboração dos serviços de tratamento da toxicodependência com os serviços de justiça penal é 

fundamental nesses casos e pode contribuir para encontrar soluções que deem prioridade às necessidades 

das pessoas. 
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3.3 Atividades com os familiares

Descrição das atividades 

Como já foi dito, um dos fatores que contribuem para a eficácia do tratamento da toxicodependência é a 

prestação de cuidados globais, ou seja, um conjunto de intervenções que conjuguem o tratamento físico 

e psicológico com a reabilitação e reinserção social. Tendo isto em conta, em Roma, Turim e Praga, os 

programas de tratamento previstos para os toxicodependentes sujeitos a medidas alternativas também 

incluíram atividades de apoio aos familiares. Estas intervenções incluíam consultas individuais e sessões 

em grupo, com o objetivo de ajudar os infratores a restabelecerem os laços familiares e facilitar assim a sua 

reinserção na comunidade.

Estas atividades têm uma componente psicológica e outra educativa. 

Por um lado, apoiam e ajudam os pais e/ou outros membros da família a enfrentarem os problemas de 

toxicodependência e delinquência dos seus familiares, através do reforço das suas competências pessoais 

e do reconhecimento dos seus próprios limites e recursos. As famílias ficam mais habilitadas a fazerem uma 

análise crítica da sua situação, a fim de adotarem diferentes comportamentos e estratégias de gestão dos 

problemas.  

Por outro lado, estas atividades têm uma função informativa, fornecendo informações sobre as medidas 

alternativas ao dispor dos infratores toxicodependentes e todos os procedimentos jurídicos e administrativos 

necessário para lhes acederem. No caso dos delinquentes juvenis, os pais necessitam frequentemente de 

aconselhamento profissional sobre as consequências legais e processuais do delito cometido pelos filhos, 

bem como informações adicionais sobre os efeitos das drogas e as características da toxicodependência.  

No âmbito do Projeto ALTERNATIVE, realizaram-se as seguintes atividades com as famílias:

• Em Roma, 90 sessões em grupo, no total, com familiares dos utentes da comunidade residencial, da 

comunidade semi-residencial e do centro de dia (2 grupos todos os meses em cada serviço) 

• Em Turim, 83 sessões de aconselhamento individual, 24 sessões em grupo e 19 sessões de informação 

e aconselhamento: 126 no total 26 

• Em Praga, 30 sessões em grupo com familiares dos utentes da comunidade terapêutica Něměice e 26 

sessões em grupo com familiares dos utentes da comunidade terapêutica Karlov

Principais vantagens do trabalho com as famílias

O trabalho com os familiares é uma componente fundamental de qualquer programa de tratamento da 

toxicodependência, visto ser uma doença que afeta a família inteira: um membro da família dependente 

de drogas ou de álcool faz sofrer todos os outros. Afeta a estabilidade do lar, a unidade da família, a sua 

saúde mental e física, as finanças domésticas e a dinâmica familiar em geral.

Sem ajuda, uma situação de dependência ativa pode destruir completamente a vida familiar e causar 
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efeitos nocivos que durem uma vida inteira. Por este motivo, recomenda-se vivamente que os programas 

de tratamento sejam concebidos de forma a recuperar a família na sua globalidade. 

No caso específico dos toxicodependentes sob tutela do sistema de justiça penal, é evidente que as 

relações com os familiares ainda são mais complicadas, chegando a perder por completo o contacto 

com a família, enquanto estão presos. Por isso, a participação ativa da família em quaisquer medidas 

de tratamento alternativas de que eles possam beneficiar é essencial para facilitar a reabilitação e 

reinserção deste grupo-alvo específico.

A nossa experiência mostra que o envolvimento das famílias é benéfico para o processo de recuperação 

dos infratores toxicodependentes, visto contribuir para aumentar a sua motivação e a observância do 

programa terapêutico. 

Sobretudo quando se trata de infratores adultos com filhos, a reconstrução das relações familiares 

constitui um grande estímulo para mudarem verdadeiramente de estilo de vida e comportamento, 

graças à perspetiva de reaverem o seu papel parental na família. 
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Capítulo 4
Aumentar o conhecimento e a informação 
do público sobre os custos e inconvenientes 
do encarceramento e as vantagens morais, 
práticas e financeiras das medidas alternativas 
à prisão para grupos específicos de reclusos

4.1 Ações de advocacia de causa

Descrição das atividades de sensibilização

De um modo geral, a utilização de medidas alternativas às penas de prisão é encarada com alguma 

desconfiança pela população e pode levar a uma desaprovação do sistema de justiça penal. Isto deve-se 

à preferência generalizada da opinião pública pela adoção de ações punitivas, bem como ao insuficiente 

conhecimento dos custos do encarceramento e das vantagens proporcionadas pelas medidas alternativas. 

A investigação tem revelado que embora o público pareça ser muito punitivo quando questionado sobre 

a punição dos infratores em geral, se torna significativamente menos severo quando lhe são fornecidas 

informações mais pormenorizadas (3) 

Por este motivo, a sensibilização do público e a divulgação de informações sobre as questões prisionais 

são fundamentais para promover e aumentar o apoio a reformas judiciais que contemplem um mais amplo 

recurso a medidas alternativas à detenção. 

Trata-se de um domínio em que as organizações comunitárias desempenham um papel crucial, mobilizando 

recursos no seio da sociedade civil e apresentando exemplos tangíveis de projetos operacionais de 

comprovada eficácia.

No âmbito do Projeto ALTERNATIVE, realizaram-se várias ações de advocacia de causa em todos os países 

parceiros, que envolveram desde a distribuição de materiais informativos até à organização de conferências 

e seminários a nível local e nacional. 

Na Itália, foram elaborados folhetos específicos sobre o tema das medidas alternativas à prisão para os 

toxicodependentes, que incluíam dados sobre a população prisional, os custos de manutenção de cada 

preso e os custos do internamento de uma pessoa num centro de tratamento residencial, as vantagens das 

alternativas à detenção e os principais problemas que limitam a sua utilização na Itália.  

(3) -  “Handbook of basic principles and promising practices on Alternative to imprisonment”, UNODC 2007
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Estes folhetos foram amplamente divulgados junto das instituições judiciais e de saúde envolvidas na 

aplicação de medidas alternativas para toxicodependentes, bem entre a população em geral, com o objetivo 

de os sensibilizar e informar sobre esta questão.

Em todos os países participantes no projeto, foram organizados seminários e conferências nacionais com 

a participação dos serviços de justiça penal, dos serviços de saúde, dos estabelecimentos prisionais e das 

autoridades públicas nacionais e locais. 

 

A Cruz Vermelha Portuguesa organizou uma conferência nacional nas instalações da Assembleia da 

República, em cooperação com o Conselho Consultivo do projeto, que incluía representantes do Ministério 

da Saúde e do Ministério da Justiça. O empenhamento destas instituições contribuiu para a ampla 

participação de todas as entidades relevantes neste evento, incluindo magistrados, juízes, procuradores e 

serviços de reinserção e terapêuticos. Muitas comunidades terapêuticas estiveram igualmente presentes, 

bem como organizações da sociedade civil e instituições académicas que estudam as questões relativas à 

droga e ao sistema prisional.

Para além destes grupos-alvo estratégicos dos setores da Justiça e da Saúde, a conferência também 

contou com a participação de deputados do Parlamento e da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias. 

A conferência foi muito útil não só em termos de partilha de informações e de sensibilização, mas também 

como uma oportunidade para reforçar as redes e estabelecer novos contactos. O principal objetivo do 

evento era promover uma aproximação entre os setores da justiça e da saúde, através de um diálogo franco 

sobre problemas comuns, e foi indubitavelmente alcançado. 

Na verdade, o Conselho Consultivo que colaborou na organização da conferência continua a divulgar 

informações, a fazer a advocacia desta causa e a promover a criação de redes entre as instituições públicas 

e as autoridades nacionais. 

A Cruz Vermelha Francesa realizou eventos específicos sobre as medidas alternativas à margem da 

conferência nacional sobre toxicodependência organizada pela rede francesa de serviços especializados 

em questões de droga.

A Sananim também organizou uma conferência nacional, em cooperação com a Academia de Justiça, os 

serviços prisionais e o Ministério da Justiça, e um evento sobre o papel das organizações da sociedade 

civil no trabalho realizado nos estabelecimentos prisionais, à margem da reunião nacional da plataforma de 

organizações não governamentais. 

O principal objetivo da conferência era demonstrar que é mais eficaz tratar os toxicodependentes do que 

encarcerá-los e apoiar a aplicação de medidas alternativas na prática. Na declaração de encerramento, 

os juízes subscreveram claramente a opinião de que a legislação neste domínio pode ser aperfeiçoada e 

simplificada. 

O contributo de um antigo utente da comunidade terapêutica foi muito eficaz. Várias vezes condenado 
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por crimes relacionados com a droga, que o fizeram passar seis anos na prisão, conseguiu concluir o 

seu processo de recuperação e leva atualmente uma vida normal, livre de drogas. Na intervenção feita na 

conferência, apresentou a sua história de vida e comparou os resultados de todos os anos de prisão com 

os obtidos num único ano de programa de tratamento. 

A conferência foi bem acolhida e avaliada, tendo levado a que a Sananim recebesse importantes pedidos 

de colaboração por parte da Academia de Justiça e dos serviços prisionais.

Os meios de comunicação social desempenham um papel crucial na informação da opinião pública neste 

domínio e, por isso, também se realizaram ações de advocacia de causa destinadas a este grupo-alvo.

Foram convidados jornalistas e órgãos de comunicação locais e nacionais para as conferências organizadas 

no âmbito do projeto, com o intuito de assegurar uma cobertura mais ampla dos eventos e de os sensibilizar, 

simultaneamente, para a questão das medidas alternativas à prisão.

Além disso, publicaram-se artigos sobre o projeto em jornais e revistas locais, com o objetivo de 

explicar as vantagens dessas alternativas para categorias específicas de reclusos, nomeadamente os 

toxicodependentes, e também para denunciar os obstáculos e dificuldades a nível jurídico, processual e 

executivo com que se deparam, em particular, os centros de tratamento comunitários. 

O Gruppo Abele, por exemplo, publicou um artigo numa revista especializada em dependências, no 

qual explicava os objetivos, as ações e as principais conclusões do Projeto ALTERNATIVE. Esta revista é 

distribuída a nível nacional aos serviços de saúde e centros especializados em questões de droga, serviços 

de tratamento e de reinserção, estabelecimentos prisionais e serviços de justiça penal. 

O artigo focava, em especial, os problemas e limites da atual utilização de medidas alternativas à prisão para 

toxicodependentes, identificados em reuniões e seminários realizados com as várias entidades envolvidas 

no projeto. Constituiu assim um importante instrumento de sensibilização para este tema e de promoção de 

reformas dos procedimentos processuais e administrativos existentes.

Dado que os resultados da avaliação de base realizada no início do projeto revelaram que, em alguns países, 

os toxicodependentes não estão devidamente informados da possibilidade de beneficiarem de medidas 

alternativas à prisão, também se realizaram algumas ações de advocacia de causa junto dos reclusos.

Por exemplo, a Cruz Vermelha Francesa e a Sananim elaboraram materiais informativos especificamente 

destinados à população prisional sobre as alternativas existentes e os programas de tratamento da 

toxicodependência disponíveis em centros comunitários.

A Sananim mobilizou os próprios utentes da comunidade terapêutica na produção desses folhetos, como 

parte das suas atividades de ressocialização.

Foi ainda elaborado e publicado um Manual de Boas Práticas, em colaboração com os serviços sociais 

parceiros e os juízes. O manual contém critérios indicativos para cada tipo de tratamento, uma descrição 

dos diversos programas de tratamento utilizados em função das diferentes necessidades dos utentes e um 

anexo com os endereços e contactos dos serviços pertinentes. 
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Os seus destinatários são todas as entidades e serviços envolvidos no processo judicial e terapêutico dos 

consumidores de droga em conflito com a lei: serviços sociais, estabelecimentos prisionais, serviços de 

liberdade condicional e mediação, procuradores e juízes, centros de tratamento, clínicas psiquiátricas e 

centros de saúde. 

Boas práticas e resultados das ações de advocacia de causa 

A experiência adquirida com o Projeto ALTERNATIVE confirmou que tanto a prisão como a toxicodependência 

ainda são temas sensíveis para a população em geral, bem como para os representantes das autoridades 

públicas e os decisores políticos. Quando se aborda o consumo de droga no contexto do sistema de justiça 

penal, a atitude predominante é de indiferença, desinteresse ou mesmo desprezo. Consequentemente, é 

muito difícil gerar consensos sobre as políticas e intervenções neste domínio.

Em contrapartida, a experiência mostra-nos que, quando as pessoas tomam consciência das vantagens 

morais, práticas e financeiras da aplicação de medidas alternativas à prisão para alguns grupos de reclusos, 

designadamente os toxicodependentes, a sua opinião sobre o assunto tende a alterar-se.

Daí a extrema importância da educação do público em geral. É essencial dar-lhe a conhecer as vantagens 

de uma estratégia global que utilize tais medidas, divulgando mais amplamente os conhecimentos e práticas 

comprovadamente eficazes.

A eficácia do tratamento da toxicodependência para pôr fim ao círculo vicioso, e oneroso, da criminalidade e 

do consumo de droga está cientificamente demonstrada. Ao disponibilizarem medida alternativas à prisão, 

os governos poderão reduzir drasticamente a taxa de criminalidade nos seus países, e consequentemente 

a população prisional e os custos de deteção e punição dos crimes.

Quando se planeiam e executam ações de advocacia de causa, importa divulgar publicamente todos 

estes argumentos, a fim de esclarecer cabalmente os motivos subjacentes ao apoio e à promoção de tais 

medidas. 

Neste sentido, há que definir o grupo de pessoas visado pelas nossas atividades e escolher a mensagem 

mais adequada para esse grupo -alvo.

Por exemplo, se as ações de advocacia de causa se destinarem a autoridades públicas e decisores políticos, 

importa destacar a relação custo-eficácia destas medidas.   

Normalmente, o custo de manutenção de cada preso é muito elevado em quase todos os países, pelo que 

o crescimento da população prisional faz aumentar a despesa do sistema de justiça penal.

Além do mais, quando se consideram esses custos, importa ter em conta não só os montantes efetivamente 

gastos na manutenção de cada preso, mas também os custos indiretos, designadamente os custos sociais, 

económicos e de saúde, que são difíceis de avaliar, mas seguramente muito elevados a longo prazo.

Pelo contrário, o custo de uma pessoa condenada a sanções não privativas da liberdade é significativamente 

inferior. No caso dos toxicodependentes, a possibilidade de receberem um tratamento adequado fora da 
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prisão aumenta drasticamente as probabilidades de reabilitação e reinserção na sociedade, contribuindo 

para reduzir a população prisional e os custos suportados pelo Estado. Esta mensagem pode ter grande 

impacto nas autoridades públicas e motivá-las para alterarem a legislação e as políticas. 

Quanto às ações de advocacia de causa dirigidas à população em geral, deve destacar-se o papel que 

as medidas alternativas desempenham na reinserção social dos infratores toxicodependentes e na 

consequente redução da taxa de reincidência e de criminalidade na comunidade. 

Devem disponibilizar-se informações precisas sobre os tratamentos do alcoolismo e da toxicodependência, 

de modo a que a sua taxa de êxito seja amplamente conhecida e a opinião pública lhes seja mais favorável.

Estas atividades também deverão sensibilizar o público para o problema do consumo de drogas, explicando 

a sua estreita ligação com a delinquência e a diferença entre os toxicodependentes que cometem infrações 

de menor importância e as pessoas envolvidas no tráfico de droga em larga escala, a fim de reduzir o 

estigma e a discriminação dos toxicodependentes.   

Claro que o impacto das ações de advocacia de causa também depende das prioridades da agenda política 

em cada momento e do nível de interesse que o tema possa suscitar. No nosso caso, o Projeto ALTERNATIVE 

foi executado numa altura muito favorável, visto que em todos os países envolvidos no projeto a reforma 

do sistema de justiça penal estava a ser objeto de um intenso debate político e público. Os problemas de 

sobrelotação dos estabelecimentos prisionais e degradação das condições de detenção exigem que os 

governos recorram cada vez mais a sanções não privativas da liberdade, tendo simultaneamente o cuidado 

de não provocar reações adversas na opinião pública. A difusão de modelos e práticas devidamente 

fundamentadas pode ser útil para apoiar e promover o debate público sobre a finalidade reabilitativa do 

sistema de justiça penal e contribuir para que os decisores políticos e a população em geral reconheçam o 

mérito dessas estratégias.

  

SEMINÁRIO NACIONAL EN LISBOA
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Conclusões

O objetivo global do Projeto ALTERNATIVE consistia em promover e incrementar a adoção de medidas 

alternativas às penas de prisão para os toxicodependentes, demonstrando os benefícios dessas 

medidas em termos de redução da sobrelotação das prisões, prevenção da reincidência e melhoria 

das condições de detenção em geral.

Para este fim, o projeto procurou atingir quatro objetivos específicos, considerados estratégicos 

para aumentar e melhorar o recurso a medidas alternativas para os reclusos toxicodependentes: 1) 

aprofundar o conhecimento mútuo dos sistemas jurídicos e judiciais dos Estados Membros da União 

Europeia e facilitar a criação de redes, a cooperação e o intercâmbio de informações e boas práticas; 

2) reforçar a colaboração entre os serviços de justiça penal, as organizações da sociedade civil e 

os serviços de saúde e sociais; 3) reforçar e apoiar a aplicação de alternativas de tratamento para 

os toxicodependentes; 4) aumentar o conhecimento e a informação do público em geral sobre as 

vantagens das medidas alternativas à prisão para grupos específicos de reclusos. 

Na presente publicação, apresentámos recomendações e exemplos de boas práticas baseadas na nossa 

experiência de desenvolvimento e execução de intervenções direcionadas para os toxicodependentes. 

À sua luz, podemos extrair algumas conclusões e ensinamentos.

Enquadramento jurídico e processual

A recolha de dados de base efetuada no início do projeto confirmou que os consumidores de droga 

constituem uma grande parte da população prisional em todos os países envolvidos no projeto, contribuindo 

para a sobrelotação dos estabelecimentos prisionais e para a degradação das condições de detenção.

Mesmo que os sistemas de justiça penal prevejam o recurso a alternativas à prisão para os 

toxicodependentes, as medidas alternativas não privativas da liberdade baseadas na comunidade 

são frequentemente ignoradas a favor do encarceramento. No entanto, está demonstrado que o efeito 

dissuasor das sanções punitivas sobre todos os tipos de consumo de drogas ilícitas é extremamente 

limitado e que os toxicodependentes, depois de saírem da prisão, apresentam uma taxa muito elevada 

de recaída no consumo e de reincidência na criminalidade, principalmente se não existirem ligações aos 

serviços comunitários nem uma continuidade do tratamento. 

O limitado recurso a medidas alternativas não se deve, na maioria das vezes, à ausência de legislação, 

mas sim a problemas processuais e estruturais que tornam os juízes reticentes em aplicar as opções não 

privativas da liberdade previstas na legislação existente. 

Esses problemas são os seguintes: (1) falta de critérios uniformes que os juízes e procuradores possam 

aplicar na avaliação e aprovação dos pedidos; (2) procedimentos burocráticos excessivamente morosos e 

complexos; (3) ausência de um mecanismo organizacional de cooperação e intercâmbio de informações 

entre os serviços de justiça penal e os serviços de saúde; (4) inexistência das infraestruturas necessárias e 

de serviços especializados na comunidade, (5) falta de recursos financeiros suficientes.
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A criação de mecanismos de cooperação entre os serviços de justiça penal, os estabelecimentos prisionais 

e os serviços de saúde pode contribuir para facilitar a admissão em medidas alternativas e aumentar a taxa 

de sucesso. As reuniões de informação e coordenação com os serviços de justiça penal contribuem para 

lhes dar a conhecer melhor o trabalho efetuado pelas organizações da sociedade civil com os infratores 

toxicodependentes e aumentar a sua confiança nas vantagens de substituir a detenção desses reclusos pelo 

seu tratamento. Do mesmo modo, a criação de redes e o intercâmbio de informações entre os serviços de 

tratamento comunitários pode motivá-los para começarem a trabalhar com infratores toxicodependentes, 

tanto dentro como fora dos estabelecimentos prisionais.

A nível político, as reformas da legislação em vigor devem partir do princípio que a toxicodependência é um 

problema de saúde, reconhecer a diversidade das pessoas envolvidas no tráfico de droga e ter em conta a 

vulnerabilidade e a situação social da grande maioria dos infratores toxicodependentes.

A legislação deve tomar em consideração a finalidade reabilitativa das penas e prever medidas e 

sanções não privativas da liberdade, que respondam à necessidade de tratamento de alguns infratores, 

nomeadamente dos que sofrem de dependência de substâncias. É necessário que os serviços de 

saúde públicos e privados invistam mais na oferta de tratamentos da toxicodependência cientificamente 

fundamentados e acessíveis na comunidade, para que as pessoas transferidas do sistema de justiça penal 

sejam eficazmente tratadas e assistidas.

Atividades de apoio em estabelecimentos prisionais

A realização de atividades de apoio nos estabelecimentos prisionais é extremamente importante para 

promover a aplicação de medidas alternativas aos toxicodependentes e também para melhorar as 

condições de detenção deste grupo de reclusos. 

Essas atividades podem servir para identificar os reclusos com problemas de toxicodependência, 

informá-los a respeito das medidas alternativas existentes e dos vários programas de tratamento 

disponíveis na comunidade, e estabelecer uma ligação entre eles e os serviços de saúde e sociais 

no exterior. Relativamente aos prestadores de serviços terapêuticos, a prestação de aconselhamento 

individual e em grupo a reclusos toxicodependentes tem a vantagem de facilitar o seu eventual 

envolvimento num plano terapêutico, pelas seguintes razões:

• Melhor avaliação do nível de motivação para o tratamento

• Possibilidade de elaborar em conjunto um plano terapêutico correspondente às necessidades da 

pessoa em causa

• Possibilidade de explicar detalhadamente as regras e obrigações do programa de tratamento

• Conhecimento direto da pessoa em causa e das suas necessidades específicas 

A cooperação com o pessoal prisional é determinante. Daí a extrema importância não só de o informar 

sobre os objetivos gerais e específicos das atividades, mas também de o envolver no seu planeamento 
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e execução.

Devem realizar-se ações de formação sobre a toxicodependência para educadores e guardas 

prisionais, a fim de os esclarecer melhor sobre o tema e de os sensibilizar para darem mais atenção às 

necessidades de saúde e de tratamento dos reclusos toxicodependentes. 

Uma maior compreensão da toxicodependência enquanto problema de saúde pode levar os 

funcionários prisionais, sobretudo os guardas, a alterarem a sua atitude face a este grupo e a reduzirem 

os comportamentos discriminatórios. 

Deste modo, importa tomar medidas para melhorar a cooperação entre os estabelecimentos prisionais e 

as organizações da comunidade, incentivando o acesso destas últimas para desenvolverem atividades 

com os toxicodependentes e os restantes reclusos.

Tratamento da toxicodependência como alternativa à prisão

Atendendo ao impacto da criminalidade relacionada com a droga no crescimento da população prisional, 

e tendo em conta que as políticas assentes na privação da liberdade não têm sido eficazes para diminuir 

a taxa de reincidência dos infratores toxicodependentes, a substituição da detenção pelo tratamento deve 

ser um elemento basilar das políticas que visam melhorar a saúde e a segurança públicas, reduzindo 

simultaneamente a aplicação de penas de prisão.

É um facto comprovado que o tratamento e a assistência facultados em alternativa à detenção, ou iniciados 

em meio prisional e posteriormente complementados por medidas de apoio e reinserção, quando os reclusos 

são libertados, diminuem o risco de recaída no consumo de droga e de reincidência na criminalidade, com 

benefícios significativos para a saúde dessas pessoas, a segurança pública e a redução dos custos socias. 

A eficácia do tratamento depende do toxicodependente e do programa adotado, mas também da 

disponibilidade de intervenções e serviços terapêuticos e da sua adequação às necessidades individuais. 

Idealmente, os programas de tratamento deveriam oferecer cuidados globais, conjugando intervenções 

psicológicas, terapias farmacológicas e atividades de reinserção social, como o trabalho com as famílias, a 

formação profissional, o apoio à habitação e à procura de emprego. 

O tratamento residencial demonstrou ser o programa mais eficaz para os toxicodependentes sujeitos a 

medidas alternativas, embora o tratamento semi-residencial ou ambulatório possa ser mais adequado para 

algumas pessoas.  

No caso dos consumidores de droga tutelados pelo sistema de justiça penal, deve prestar-se especial 

atenção aos fatores associados aos comportamentos criminais. Os programas de tratamento devem 

incluir intervenções especificamente destinadas a alterar atitudes e padrões de pensamento criminais dos 

infratores toxicodependentes e a desenvolver novas competências pessoais e sociais.

Embora o tratamento seja prestado em alternativa à aplicação de sanções penais, os programas de 

tratamento não devem transformar-se numa forma de punição extrajudicial, mas sim respeitar as diretrizes 



61

clínicas cientificamente fundamentadas e os princípios normativos da ética médica.

Neste contexto, os prestadores de tratamento devem colaborar com os funcionários dos serviços de justiça 

penal para avaliar o plano de tratamento de cada pessoa e garantir que este cumpre tanto os requisitos de 

supervisão correcional como as necessidades terapêuticas.

Por último, o requisito principal do tratamento da toxicodependência é o seu caráter voluntário. Apesar de 

ser aplicado em alternativa às sanções penais, o tratamento não pode violar o direito do doente a aceitá-lo 

ou recusá-lo. O compromisso pessoal e o envolvimento emocional são essenciais para o estabelecimento 

de uma aliança terapêutica.

Criação de consensos sobre a aplicação de medidas alternativas à prisão

A sensibilização da opinião pública e a divulgação de informações sobre questões relativas ao sistema 

prisional são fundamentais para promover e aumentar o apoio a reformas judiciais que contemplem 

uma utilização mais ampla das alternativas à detenção. 

A oferta de tratamento como alternativa à prisão é uma medida que tem uma excelente relação custo-

eficácia para a sociedade. Por conseguinte, é essencial fazer com que o público em geral compreenda 

as vantagens de uma estratégia global que utilize esse tipo de medidas, divulgando mais amplamente 

os conhecimentos e práticas comprovadamente eficazes.

É provável que a compreensão e o apoio às iniciativas que visam reduzir a aplicação de penas de prisão 

aumentem, se as pessoas forem claramente informadas a respeito dos reclusos, das consequências 

da reclusão e das alternativas existentes. Essas informações devem ser acompanhadas por dados 

estatísticos e resultados de estudos demonstrativos de que as respostas não punitivas à criminalidade 

são, muitas vezes, as que melhor garantem a reinserção social dos infratores e a segurança pública.  

Nas ações de advocacia de causa junto das autoridades públicas e dos decisores políticos, é muito 

importante salientar a relação custo-eficácia desta estratégia, mostrando quão mais elevados são os 

custos das penas de prisão em comparação com os das medidas não privativas da liberdade.

A experiência demonstra que, se um regime de medidas alternativas à prisão for desenvolvido no 

âmbito de um processo consultivo, que inclua todos os organismos públicos, instituições penais e 

representantes da sociedade civil pertinentes, contará com o empenhamento e o apoio de todos os 

intervenientes e, por conseguinte, será sustentável. 

No caso das medidas aplicáveis a toxicodependentes, o processo consultivo deve envolver 

representantes dos centros de saúde e de tratamento, a fim de aumentar a aceitação, a compreensão 

e um verdadeiro envolvimento por parte da população.
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DATA…....................        ESTABELECIMENTO PRISIONAL.......................................   FUNCIONÁRIO…………………………

TIPO DE APOIO

O  individual

O  em grupo

TEMA

O  medidas jurídicas alternativas

O  saúde, prevenção e redução dos riscos

O prevenção da reincidência na criminalidade e no consumo de droga

O  programas de tratamento

O  outro …………………………………………

Pessoas contactadas / contactos                   secção:        O  homem   O  mulher

Nome ou código Novo contacto Idade Nacionalidade Elegível para 
o projeto 

Motivado/a para 
o tratamento

     

TOTAL

Número de pessoas contactadas

Número de novos contactos

Número de pessoas elegíveis 

Número de pessoas motivadas para o tratamento

 

Lista de pessoas em Medidas Alternativas de  ………. a ………..

Nome ou 
código 
(*)

Tipo de 
medida
(a) (*)

Tipo de 
serviço 
(b) (*)

Data de 
início
(*)

Data de 
saída
(*)

Motivo da 
saída (c)

Duração 
da medida

Idade Nacionalidade Sexo

TOTAL Número de pessoas: : ...............................................................................................................................................

LEGENDA:

a) Tipo de medidas alternativas
1. Prisão domiciliária/pulseira eletrónica
2. Liberdade condicional sob vigilância 
dos serviços de saúde/reinserção
3. Internamento/liberdade condicional
4. Outro

b)  Tipo de serviço  
1. Ambulatório
2. Comunidade semi-residencial
3. Comunidade residencial  

c) Motivo da saída
1. Fim do programa
2. Expulsão
3. Abandono voluntário
4. Regresso à prisão  
5. Fim da pena

(*)  Informação necessária/obrigatória 

             

ANEXO I. 
FORMULÁRIO – ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS

ANEXO II
FORMULÁRIO – PROGRAMAS DE TRATAMENTO ALTERNATIVOS 
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