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Visão sistémica
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Os sete sábios e o elefante

(Lenda do Folclore Hindú)



Défices cognitivos, crenças MAP, doença mental 
(Psicopatologias, Perturbações de personalidade)

Multicausalidade do comportamento desviante

Abuso de substâncias e inicio precoce de comportamentos 
delinquentes

Estruturas familiares disfuncionais e conflituosas; modelos 
parentais desajustados; privação emocional 

Associação a pares anti-sociais e quebra de vínculos com os 
pares e atividades pró-sociais

Baixa escolaridade, desobediência e desrespetio pela 
autoridade; abandono escolar precoce



Avaliação de risco

Fatores criminogenos vs Fatores não criminogenos vs Fatores de proteção

Início precoce dos comportamentos antisociais

Atitudes e pares pró-criminais

Ausência de referências e modelos pró-sociais

Baixa empatia e tolerância à frustração

Abandono precoce e privação emocinal

Abuso de substâncias

Doenças físicas

Necessidades Médicas

Inteligência

Envolvimento em atividades 

pró-sociais

Modelos parentais equilibrados

Competências cognitivas e 

emocionais

Fatores

Criminogenos

Fatores

não

criminogen

os

Fatores de 

proteção



Avaliação de Risco e Necessidades
Instrumentos (LS/CMI, YLS, SARNC)/ 

Metodologias de avaliação de risco

Intervenções estruturadas 

transversais
Ensino, Formação Profissional, 

Ocupação Laboral, Cuidados de 

Saúde
Programas específicos de 

reabilitação
Programas de reestruturação 

cognitiva 

Planeamento da intervenção
Planos Individualizados de execução de 

penas e medidas (PIR, PRS, PE, PEP)

Modelo de intervenção RNR
(Risco, Necessidades, Responsividade)



Modelo de Intervenção Téncica Integrada
Risco, Necessidades, Responsividade

Avaliação de risco

• Risco

• Necessidades

• Responsividade

Intervenção:

• Individualizada

• Respostas 
estruturadas

• Programas de 
reabilitação

ENSINO

PROGRAMAS

DGRSP

FORMAÇÃOTRABALHO

RESPOSTAS SAÚDE

„Hard“ factors

„Soft“ factors



Os programas

específicos de 

reabilitação



Planeamento vs Intensidade



Programas específicos de reabilitação
Critérios de credenciação / Variáveis de eficácia

Avaliação
Disponham de metodologias de 
avaliação / monitorização

Aplicadores
Profissionais com perfil e com formação
específica

Estrutura
Intervenções alinhadas com um 

Modelo teórico de base 

Intervenções em contexto 
forense deverá ser o Modelo 

Cognitivo-Comportamental

.

Excecução
Disporem de Manuais de suporte à aplicação

Sejam replicáveis em contextos semelhantes

Formato
Intervenções estruturadas, 

modelares e sequências, com 
recurso a técnicas de facilitação de 

grupos

Integridade
Respeitaram o modelo de 
intervenção e a Integridade da sua 
aplicação

PROGRAMAS



Racional de intervenção “end-to-end”

Programas específicos de reabilitação 

Programas Integrados
Adaptação de metodologias

Prisão Transversal Comunidade

Pena de prisão Comunidade Centro EducativoIntensidade
Elevada

Intensidade
Média

Intensidade
Baixa

STOP Violência 
Doméstica



Programas de Reabilitação
Modelo Integrado de Intervenção no âmbito dos Programas

 Estabilização
Emocional

 Prevenção do Suicídio

 Desenvolvimento 
Moral e Ético

 Treino de 
Competências para a 
Empregabilidade

 Delitos Estradais (ES; 
STOP)

AVALIAÇÃO

PLANEAMENTO

INTERVENÇÃO

Componente 

psicoeducativa

Componente 

Cognitiva  

Componente
Comportamental 

 Treino de 
Competências 
Emocionais

 Agressores de 
Violência Doméstica 
(PAVD; CONTIGO)

 Agressores Sexuais

 Justiça Restaurativa

 Incendiários

 Plano de Prevenção e 
de Contingência

 Comportamentos 
aditivos (Drogas / 
Álcool)



Programas dirigidos às 
problemáticas específicas

Programas de capacitação e 
qualificação

Programa de estabilização emocional 
e adaptação à prisão

• Promoção da adaptação à dinâmica da 
instituição

• Prevenção de comportamentos de risco

Fase I - Entrada

Até 60 a 90 dias após a entrada

Fase II - Início
Até 1,5 ano após 

a entrada

Programa de Promoção de 
competências

• Flexibilização de estruturas 
cognitivas desadaptativas

• Promoção de estratégias de 
coping

Fase III- Intermédia

Fase IV - Final
6 meses 
a 1 ano  antes
do termo

Programas de prevenção da 
reincidência e da recaída

• Prepração da liberdade, 
promoção da autonomiae 
cidadania

Regime Progressivo por Fases
Intensidade vs Proporcionalidade

CATÁLOGO

DE

PROGRAMAS



Programas

de elevada intensidade



“PAVS” – Agressores Sexuais

OBJETIVOS

Prevenir a reincidência em comportamentos sexuais 
desviantes 

Promover consciência crítica e reestruturação cognitiva 
Desenvolver competências pessoais e sociais

Promover a identificação e controlo das necessidades 
criminógenas 

Desenvolver competências empáticas. 

HISTÓRICO
Desenvolvimento do programa em

contexto Prisional -2008

Adaptado para a comunidade em
2020 após estudo de caracterização

METODOLOGIA
A intervenção privilegia a metodologia centrada na 
descoberta guiada, recorrendo a dinâmicas de grupo e 
propostas de reflexão individuais e grupais que visam 
estimular o pensamento crítico face aos temas 
enunciados, no sentido de aceder a formas mais 
tolerantes e empáticas de pensar, de sentir e relacionar-
se consigo próprio e com os seus semelhantes, 
respeitando os seus direitos.

ENQUADRAMENTO
”Conter” – Programa para Programa 
para condenados por crimes contra 

a liberdade sexual

“Vincular” – Programa para 
condenados por crimes contra a 

autodeterminação sexual

CRITÉRIOS
Decisão judicial de frequência

Pena ou Medida com duração
minima de 24 meses

Condenados

Não terem frequentado o programa

• Modelos de intervenção:
Risco-Necessidades-Responsividade (Andrews & Bonta, 2021)
O Modelo Cognitivo-Comportamental (Beck, 1964; Bandura, 
1986; Yates et al., 2000)
Prevenção da Recaída (Marlat, 1982)
Good Lives Model (Ward & Gannon, 2006)



OBJETIVOS

Reduzir a influência dos estereótipos de género 

na legitimação do comportamento violento no casal

Promover o recurso a estratégias de autocontrolo e gestão do risco

Promover a utilização de estratégias de comunicação alternativas à 
comunicação agressiva.

UNIVERSO
Prisão– 1125 (233P, 892C) reclusos

Medidas não privativas (ano 2020)- 9069 
pessoas

Medidas com VE – 1348 vigiados (54%)

IMAPA
Entidade gestora competente e idónea

Atividades relevantes e dirigidas a necessidades
identificadas

Recursos próprios e autosuficientes

Aumento do conhecimento do fenómeno para melhor
poder intervir

PROGRAMAS

Contexto Prisional (Programa VIDA)

Contexto comunitário (PAVD, 
CONTIGO)

Ano 2021– 2618 pessoas

PROJETOS
POISE/CIG – “Prevenção da Reincidência”:

• Orçamento: 650.000€

POISE/CREC – Projeto VD/VE:

• Norte, Centro e Alentejo –
1800M€

• Algarve – 133.000€

RESULTADOS

Produz diminuição do risco de violência (PAVD-CESPU,2012)

Destacam-se alterações clinicamente significativas em domínios 
importantes do comportamento dos utentes do Programa, 
designadamente no autocontrolo emocional, controlo dos 
impulsos, ajustamento comportamental e ainda uma diminuição 
dos sentimentos de desconfiança, entre outros (GPS-FPUC, 2012)

Diminuição das crenças de legitimação da violência (PAVD-
CESPU,2012)

“PAVD / VIDA” – Violência Doméstica



Projetos piloto

(em aplicação experimental)



“PRI” – Incendiários

OBJETIVOS

Reconhecer fatores que os podem colocar em perigo de 
provocar um incêndio

Aumentar o conhecimento ao nível da segurança contra 
incêndios

Diminuir pensamentos e sentimentos inapropriados, no que 
concerne ao fogo

Potenciar capacidades comunicativas 

Promover a capacidade de regular emoções fortes

HISTÓRICO
Universidade de Kent (FIPP)

Adaptado em 2017

Projeto piloto 2017/18

Adaptado para comunidade em 2020

ESTRUTURA
9/10 módulos;

15 a 18 sessões de intervenção 

Grupal (90 minutos) conjugadas com 

4 sessões individuais de

consolidação e integração da mudança

ENQUADRAMENTO
Programa de intervenção, com 

intensidade moderada a elevada (28 
sessões grupais e individuais, 14 

módulos), orientado para 
participantes que tenham 

deliberadamente apresentado, ainda 
que na forma tentada, 

comportamento incendiário

DESTINATÁRIOS
Perfil I – Crime de incêndio urbano (artigo 272º 
do CP) e motivação expressiva 

Perfil II – Crime de incêndio florestal (artigo 274º 
do CP) e motivação instrumental

Perfil III - Crime de incêndio florestal (artigo 274º 
do CP) e motivação expressiva 

CONSTRUTOS TEÓRICOS

Modelo Risco-Necessidades (Andrews & Bonta, 2003)
Modelo dos Objetivos de Vida (Ward & Stewart, 2003)
Teoria da Análise Funcional (Jackson, 1994; Jackson, Glass, & 
Hope, 1987);
Teoria Dinâmica do Comportamento (Fineman, 1980,1995);
Teoria Multitrajetória do Comportamento Incendiário Adulto 
(MTTAF; Gannon et al., 2012).



“PAVS- CA” – Agressores Sexuais

OBJETIVOS

Prevenir a reincidência em comportamentos sexuais 
desviantes 

Promover consciência crítica e reestruturação cognitiva 
Desenvolver competências pessoais e sociais

Promover a identificação e controlo das necessidades 
criminógenas 

Desenvolver competências empáticas. 

HISTÓRICO
Adaptado com base no programa em

contexto Prisional -2008

Ajustado em função do estudo de 
caracterização

METODOLOGIA
A intervenção privilegia a metodologia centrada na 
descoberta guiada, recorrendo a dinâmicas de grupo e 
propostas de reflexão individuais e grupais que visam 
estimular o pensamento crítico face aos temas 
enunciados, no sentido de aceder a formas mais 
tolerantes e empáticas de pensar, de sentir e relacionar-
se consigo próprio e com os seus semelhantes,              
respeitando os seus direitos.

ENQUADRAMENTO
Dirigido a condenados por crimes 

contra criança e adolescentes

Âmbito de qualquer pena ou medida 
judicial de execução na comunidade

CRITÉRIOS
Decisão judicial de frequência

Pena ou Medida com duração
minima de 24 meses

Condenados

Não terem frequantado o programa

• Modelos de intervenção:
Risco-Necessidades-Responsividade (Andrews & Bonta, 2021)
O Modelo Cognitivo-Comportamental (Beck, 1964; Bandura, 
1986; Yates et al., 2000)
Prevenção da Recaída (Marlat, 1982)
Good Lives Model (Ward & Gannon, 2006)



Resultados
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Avaliação
Dimensão empírica*

Reflexões pessoais

Impacto observado

 “… são um importante promotor 
de mudança nos indivíduos...” 

 “As mudanças mais evidentes
situam-se ao nível da 
flexibilização das cognições, da 
tomada de consciência das 
motivações para os 
comportamentos, das 
competências gregárias e da 
empatia” 

 “A avaliação empírica é muito 
positiva, mesmo em programas 
de sensibilização...” 

 “Em grupo a mudança é muito 
eficaz, porque acontece na 
relação com o outro, promovendo 
o relacionamento interpessoal, a 
socialização...”

1 Vertente Técnica

 “Os programas resultam mais
positivamente quando
estabelecemos uma boa relação, 
de escuta ativa, de empenho com 
cada caso...”

 “… A metodologia de aplicação
modelar é uma estratégia que 
potencia a mudança e amplifica a 
consistência dessa mudança...”

 ”... A passagem por um programa 
produz um efeito temporário que 
tende a diluir-se caso não se 
desenvolvam intervenções 
continuadas...”

 “... A avaliação insuficiente é um 
ponto fraco dos nosso programas 
e que deveria ter mais 
investimento da nossa parte...”

 “... é necessário que à posteriori 
haja um acompanhamento 
individual que ajude a consolidar 
o que foi aprendido...”

2 Avaliação Pessoal

 “…os programas são uma fonte 
de motivação pessoal e 
profissional...”

 “A aplicação de programas é 
extremamente gratificante 
porque permite a utilização de 
instumentos que verificamos 
terem forte impacto nos 
indivíduos...”

 “… A gestão e a leitura das 
dinâmicas que se criam de grupo 
para grupo e a aplicação de 
estratégias ... Fez-me crescer 
enquanto técnico, com claros 
reflexos na motivação e no 
desempenho..”

 “...Permite ao mesmo tempo que 
façamos uma reflexão sobre os 
nossos próprios 
constrangimentos e 
resistências...”

3 Visão do utente

 “O que mudou em mim? Ainda
estou a descobrir, mas acho que
me tornei uma pessoa mais
responsável pelos meus atos, 
capaz de me controlar no 
momento em que assumo o que 
faço...” (utente do programa 
para agressores sexuais)

 “… deu-me pistas para a pessoa
que deveria ter sido e certezas da 
dor que causei a imensa gente…” 
(utente do programa para 
agressores sexuais)

 “...deu-me a mim mesmo a 
capacidade de ajudar em vez de 
destruir...” (utente do programa 
de Justiça restaurativa)

 “... Chegar ao fim do programa 
GPS e dizer: agora é que me sinto 
preparado para começar um GPS”
(utente do programa Gerar 
Percursos Sociais)

4

*Carla Pragosa, Ana Cristina Dourado, Fernanda Silva, Rui Coelho, Vítor Vieira
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• Provoca mudanças significativamente positivas nos comportamentos relacionados com o cometimento de crimes dos adultos e jovens 

que o frequentaram (GPS-FPC-2012)

• Produz diminuição do risco de violência (PAVD-CESPU,2012)

• Destacam-se alterações clinicamente significativas em domínios importantes do comportamento dos utentes do Programa, avaliados 

antes, durante e após a frequência do mesmo, designadamente no autocontrolo emocional, controlo dos impulsos, ajustamento 

comportamental e ainda uma diminuição dos sentimentos de desconfiança, entre outros (GPS-FPUC, 2012)

• Diminuição das crenças de legitimação da violência (PAVD-CESPU,2012)

• Os utentes (reclusos) registaram uma melhoria significativa no controle da raiva e no final da intervenção mostraram um estilo de 

pensamento pró-social (leitura mais realista das situações interpessoais), destacando-se uma descida muito acentuada nos níveis de 

ansiedade e depressão e uma redução dos sentimentos de paranoia.

• Diminuição do risco de comportamentos aditivos em especial o abuso do álcool (PAVD-CESPU,2012)

• Concluiu ainda que o programa promove um estilo de pensamento pró-social e melhorias no funcionamento psicológico e 

comportamental dos indivíduos que o frequentaram, promovendo desta forma um processo de reinserção social mais competente e 

prevenindo igualmente o cometimento de novos crimes (GPS-FPUC, 2012)

• Aumento da autorresponsabilização pelo comportamento criminal do agente e o consequente aumento da prevenção da reincidência 

(PAVD-CESPU,2012)

Resultados
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Programas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Média
Contexto 

Comunitário 1126 1489 1685 1966 2108 2108 2337 2733 1945
Contexto 
Prisional 1738 1874 2329 2569 2086 2093 1450 1372 1939

Programas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Média
Número de 
programas 209 226 253 243 186 217 158 139 203
Número de 

Utentes 1738 1874 2329 2569 2086 2093 1450 1372 1939

Programas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Média
PAVD 652 919 1173 1405 1451 1358 1742 2160 1358

CONTIGO 204 273 234 323 450 619 505 511 390
STOP 270 297 278 238 207 131 90 62 197
Total 1126 1489 1685 1966 2108 2108 2337 2733 1945

 Desde o ano de 2014 frequentaram programas
específicos de reabilitação e de reinserção social uma
média de 3884 utentes por ano, sendo que destes
1939 frequentaram programas em contexto prisional
e 1945 em contexto comunitário (médias anuais).

 O programa dirigido a agressores sexuais envolveu
desde 2012 um total de 531 pessoas privadas de 
liberdade. De momento existe capacidade de resposta
para este programa em 7 estabelecimentos prisionais, 
garantindo assim a cobertura nacional em termos de 
resposta (incluindo Regiões Autónomas). 

 Em 2020 este programa foi adaptado ao contexto
comunitário, após um estudo de caracterização dos 
utentes condenados por crimes de natureza sexual, e 
em 2021 iniciou a sua aplicação piloto em 8 Equipas de 
Reinserção Social das regiões Norte, Centro, Sul e Ilhas.

 O programa para agressores de violência doméstica
(programa VIDA) envolveu desde o seu início (2018) 
um total de 347 pessoas privadas de liberdade desde a 
sua fase piloto até ao presente momento. No decurso
do ano de 2020/2021, o programa iniciou a fase de 
expansão a todo o território nacional e está
implementado em 10 estabelecimentos prisionais.

 Os programas para agressores de violência doméstica
em contexto comunitário (PAVD e CONTIGO) 
envolveram desde 2014 uma média de 1748 
arguidos/condenados por crimes de violência
doméstica por ano, tendo o ano de 2021 atingido o 
número mais elevado desde o início da aplicação do 
programa, ultrapassando as 2.500 pessoas que 
frequentaram o programa (N=2.671), cuja cobertura é
nacional.

Balanço

Programas

Contexto Comunitário

Contexto Prisional



Profissionais e 

Capacitação



 Profissionais:

 Aplicadores de programas com 
formação de base na área da 
Psicologia (não-exclusivo)

 Aplicadores com formação
específica no respetivo programa 
(mandatório)

 Estratégia de formação:

 Nível I – Sensibilização

 Nível II – Formação prática

 Nível III - supervisão e inter-
visão técnica

 Credenciação

PESSOAS
ESTRUTURA

PESSOAS

PROGRAMAS

SISTEMAESTRATÉGIA

COMPETÊNCIAS PERFIL

Programas Específicos de Reabilitação
Variáveis de eficácia da intervenção



Desafios



Diagnóstico Desafios

Resposta de reabilitação:
Instrumentos de especialização da intervenção 
técnica consistente e consolidada. 

Revisão de manuais :
Revisão e atualização de conteúdos do PAVD

Aumento das sessões grupais focadas nos EMP

Abrangência :
Aumento do número de utentes 
(arguidos/condenados) em resultado do aumento das 
solicitações e do trabalho motivacional junto dos 
utentes.

Criação de novas respostas :
Programa de intervenção individualizado para VD

Desenvolvimento de módulos específicos para crimes 
em contexto de VD (violência filioparental/casais do 
mesmo género)

Resultados :
Os (escassos) estudos demonstram impacto na 
redução do risco de violência e alterações clínicas nas 
estruturas cognitivas que legitimam o desvio.

Estratégias e Planos:
Estratégia Nacional - sitação de sem-abigo (ENIPSA)

Plano das Migrações (Etnia Cigana, Migrantes)

OBJETIVOS: 
Prevenir a reincidência através da mudança de comportamentos consistente e duradoura

Programas específicos de reabilitação
Diagnóstico / Desafios



Construindo novas oportunidades  

Optar pela mudança …
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