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Prevenção da reincidência
Penas - Instrumentos de prevenção (especial positiva) 

Reações penais individualizadas, 
com base num conhecimento 

alargado e aprofundado sobre a 
pessoa. 

Respostas técnicas que operacionalizem a 
avaliação, a reabilitação e a prevenção da 

reincidência de cada pessoa que seja alvo da 
intervenção dos serviços.  

A DGRSP tem vindo a sublinhar a necessidade de estabelecer 
procedimentos e metodologias para a avaliação e execução de 
penas e medidas, procurando no vasto conhecimento científico 
existente sobre a matéria o fundamento para a sua atuação e 

para as orientações técnico-operativas.



Prevenção da reincidência
O que funciona?

…  uma intervenção diferenciada junto de cada delinquente/grupo de delinquentes

Modelo Risco-Necessidade-Responsividade - RNR
(Andrews, Bonta e Hoge, 1990)

 Princípio do Risco

 Princípio da Necessidade

 Princípio da Responsividade
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Prevenção da reincidênciaModelo RNR

NÍVEL DE RISCO

Quanto intervir?

A supervisão/intervenção intensiva deverá ser alocada a casos de risco elevado; casos de risco 

baixo ou muito baixo poderão mesmo não necessitar de supervisão/intervenção.

NECESSIDADES 

CRIMINÓGENAS

Onde intervir?

A intervenção deve dirigir-se aos fatores de risco dinâmicos/necessidades criminógenas que 

mais contribuem para a probabilidade de reincidência no caso específico e que podem ser alterados em 

resultado de uma intervenção dirigida.

FATORES DE 

RESPONSIVIDADE

Como intervir?

Adequar a intervenção em função de fatores pessoais, cognitivos, demográficos, culturais 

ou outros, de forma a potenciar a capacidade de resposta do condenado. Pode ser 

pertinente incluir no plano de gestão de caso um trabalho prévio dirigido a necessidades 

que, mesmo não sendo criminógenas, podem condicionar a capacidade de o indivíduo 

vir a beneficiar da intervenção dirigida aos fatores criminógenos.
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Prevenção da reincidência
Evidências 
(e.g., Bonta & Andrews, 2007):

As intervenções que não 
aderem a nenhum dos 

princípios podem, em última 
análise, ser criminógenas.
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Prevenção da reincidência

AVALIAÇÃO

Como 
intervir?

Quanto 
intervir?

Onde 
intervir?
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RNR e Avaliação de risco/necessidades

Perspetiva internacionalmente consagrada e ficou plasmada nas regras do Conselho da Europa 
para os serviços de probation, aprovadas em 2010 (Recommendation CM/Rec(2010)1 of the
Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules)

66. Antes ou durante a supervisão, deve ser feita uma avaliação dos ofensores envolvendo 
uma análise sistemática e aprofundada da sua situação particular, incluindo os riscos, os 
fatores positivos e as necessidades, as intervenções necessárias para responder a essas 
necessidades, bem como uma apreciação da responsividade (recetividade) dos ofensores a 
estas intervenções.
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Avaliação

 Análise das peças processuais e de 
documentos existentes no dossier da DGRSP  
(particularmente importantes para a análise 
da história criminal)

 Entrevistas com o condenado 

 Contacto com familiares, vítima (se 
identificada), OPC, serviços e outras 
entidades significativas (ex. nos setores da 
saúde, ação social, educação, emprego)
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Instrumentos de avaliação de risco/necessidades 
utilizados nas ERS (área penal)

• Level of
Service/Case 
Management 
Inventory
(LS/CMI)

• Spousal Abuse 
Risk Assessment
(SARA)
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 Estabelece relações assertivas, empáticas e de confiança, motiva o condenado 
para o cumprimento das atividades definidas; 

 Encaminha para respostas sociais comunitárias e/ou para programas que 
correspondam à satisfação das necessidades do indivíduo e, alternativa ou 
simultaneamente, trabalha as necessidades diretamente com o condenado em 
sessões individuais (“one to one”). 

AGENTE DE MUDANÇA
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REINSERÇÃO SOCIAL

Um direito e um dever do Condenado
Uma função do Estado

Um dever da Sociedade

As estruturas comunitárias apresentam um papel fundamental na execução de penas e 
medidas na comunidade

As estruturas da comunidade colaboram com a DGRSP na prossecução das suas finalidades, 
tendo a sociedade civil uma importância vital no processo de reinserção social dos agentes 

de crime e na prevenção da reincidência criminal.
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Respostas de Reinserção Social
Diretiva 1/2014 da Procuradoria-Geral da República de 24 de janeiro

Quando existirem programas estruturados da DGRSP especialmente orientados para

responder a determinado comportamento criminal (…) ponderar-se-á, sempre que, no

caso concreto, se verificarem especiais exigências de prevenção, a sua aplicação,

única ou cumulada com outras obrigações.

Nestes casos, a fixação da duração do período da suspensão deve tomar em consideração

o tempo necessário à execução daqueles

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
respostas de Reinserção Social 
suspensão provisória  
do processo 
 
 
1ª revisão – outubro2017 

1 

Re.compensar 

 
 prestações económicas 

2 

adicção.sem 

 
    crime e adicção 

3 

Impulso.social 

 
jovens adultos 

4 

licença . com 

 
condução habilitada 

5 

Taxa.zero 

 
Condução sem álcool 

6 

re.parar 

 
prestação de serviço de 

interesse público 
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Respostas de Reinserção Social
Diretiva 1/2014 da Procuradoria-Geral da República de 24 de janeiro

(…) A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais dispõe de atividades

estruturadas que visam a reparação simbólica do dano provocado com o crime,

cuja aplicação poderá ser ponderada (…), isolada ou conjuntamente com outras

injunções ou regras de conduta que a situação concreta exija, ou como forma de

cumprimento de injunções de cariz reparador ou reintegrador.
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Respostas de Reinserção Social

INDÍCE GLOBAL Respostas de Reinserção Social * 
suspensão provisória do processo 

1 

Re.compensar 

 
Prestações económicas 

Atividade estruturada que visa a reparação simbólica do dano causado. Destina-se a 
casos em que não é aplicável nenhuma das restantes injunções e que o arguido possui 
um nível socioeconómico compatível. A atividade consiste na disponibilização de uma 
lista de eventuais entidades beneficiárias de prestações económicas, devendo o 
arguido fazer prova do pagamento da quantia pecuniária fixada ao MP. 
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Adição.sem 

 
Crime e adição 

Atividade estruturada destinada a arguidos indiciados pela prática do crime de 
consumo de estupefacientes com a seguinte componente: Entrevista/sessão individual 
de avaliação de saúde, pela DICAD-ARSLVT, nas instalações do MP-TPCL. 
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Impulso.social

 

Jovens adultos 

Atividade estruturada destinada a jovens adultos constituindo-se a ausência de 
atividades estruturadas como principal fator de risco. A atividade é composta por 2 
componentes: entrevista e articulação com o IEFP e com entidades empregadoras. 
Pretende-se que o arguido faça prova da frequência de curso formativo ou da inserção 
laboral. 
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Licença.com

 

Condução habilitada 

Atividade estruturada destinada a arguidos indiciados por Crime de Condução sem 
Habilitação Legal. A atividade é composta por 3 componentes, desenvolvidas pela 
DGRSP nas instalações do MP-TPCL: Entrevista inicial, sessão de sensibilização para 
“condução habilitada e comportamento rodoviário responsável” e questionário de 
autoavaliação e ponderação comportamental. O período de suspensão deve ter, no 
mínimo, 4 meses de duração.  
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Taxa.zero 

 

Condução sem álcool 

Atividade estruturada destinada a arguidos indiciados por Crime de Condução de 
Veículo em Estado de Embriaguez. A atividade é composta por 4 componentes: 
Entrevista inicial pela DGRSP, sessão de sensibilização sobre álcool e comportamento 
rodoviário e questionário de autoavaliação e ponderação comportamental, ambos 
desenvolvidos pela DGRSP e pela DICAD e entrevista final de avaliação de saúde, pela 
DICAD, no mesmo dia da sessão. O período de suspensão deve ter, no mínimo, 4 meses 
de duração. 
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Re.parar

 
Prestação de interesse 

serviço público 

Atividade estruturada cujo objetivo é a reparação simbólica mediante a prestação de 
serviços de interesse público numa entidade da comunidade. Consiste na indicação, 
por parte da DGRSP, da entidade beneficiária de trabalho e articulação com a mesma, 
com vista à monitorização da execução da injunção. 
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Ser.Pró 

 
Jovens 

Atividade estruturada destinada a arguidos entre os 16-21 anos, indiciados por crimes 
de furto, ameaça, desobediência, injúrias e outros não violentos. Trata-se da aplicação 
experimental de uma das componentes da atividade estruturada Impulso.social, 
contemplada na Diretiva 1/2014 da Procuradoria-Geral da República de 24 de janeiro, 
com entrevista inicial e frequência de uma sessão de sensibilização “ Comportamento 
e licitude”, ministrada pela DGRSP nas instalações do MP-TPCL. O período de suspensão 
deve ter, no mínimo, 4 meses de duração. 
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Intervenção da DGRSP nas MEC
O recurso a metodologias estruturadas e cientificamente fundamentadas 
para avaliar, planear e monitorizar a intervenção no sentido de prevenir o risco de reincidência 
criminal consubstancia uma melhoria qualitativa dos serviços prestados, garantindo a 
credibilização da instituição perante os tribunais e sociedade civil, colocando a DGRSP, a par de 
outros serviços congéneres, na senda das boas práticas internacionais.

Serve o tribunal – apoio dirigido e objetivo na tomada de decisão

Serve o condenado – respostas mais ajustadas/proporcionais às suas necessidades

Serve o técnico – objetividade na resposta aos pedidos judiciais; planeamento, monitorização e 
avaliação do trabalho de prevenção da reincidência/reabilitação; gestão de recursos

Serve a comunidade – potencia a eficiência e a eficácia do Sistema de Justiça
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Sugestão 



Obrigada.
ana.c.neves@dgrsp.mj.pt

30


