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Notas prévias
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados do workshop “Partilha de
Experiências Europeias sobre a Educação Formal em Contexto Prisional”, no âmbito do projeto
“Entre Sistemas.EU – Partilha de Boas Práticas Entre Sistemas Penitenciários da Europa”
realizado no dia 15 de junho de 2018 no Estabelecimento Prisional de Sintra, bem como
identificar oportunidades de melhoria no âmbito da realização deste workshop. Serão
analisados resultados a nível da satisfação dos participantes, assim como as oportunidades de
melhoria apresentadas pelos vários intervenientes (participantes e oradores).
A recolha de dados junto dos participantes foi realizada de acordo com o definido em
procedimentos internos da Aproximar. Esta avaliação, realizada no final do workshop,
pretendeu aferir a reação dos participantes em relação à organização da evento, conteúdos e
oradores, assim como em relação à proporção de teoria e prática, se recomendaria o workshop,
e sugestões ou comentários de melhoria.
O presente relatório encontra-se organizado em 6 componentes:
Recomendações de melhoria, onde se analisam as recomendações, comentários e
sugestões apresentadas, por forma a poder incluí-las no plano de ações de melhoria da
Aproximar;
Caraterização do workshop, onde é identificado o workshop e os dados associados à sua
execução física;
Caraterização dos participantes, onde é descrito o perfil dos participantes em termos de
sexo (feminino/masculino), cargo e distribuição geográfica a nível nacional;
Resultados da perspetiva dos participantes, onde se analisam os resultados da avaliação
da satisfação dos participantes relativamente ao workshop;
Ocorrências, onde se analisam os problemas ou alterações que ocorreram durante o
workshop.
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Pretende-se assim com este relatório obter os dados essenciais para um efetivo processo de
melhoria contínua. A partir da análise do seu conteúdo serão despoletadas as ações de melhoria
consideradas necessárias.

1. Recomendações de melhoria
De forma sumária, o workshop de “Partilha de Experiências Europeias sobre a Educação Formal
em Contexto Prisional”, foi desenvolvido com sucesso, sem registo de ocorrências relevantes.
As recomendações de melhoria podem ser sistematizadas da seguinte forma:
•

Encontrar estratégias mais eficientes para controlar o tempo durante o workshop
(relação entre a duração da atividade e tempo de discussão);

•

Partilhar em direto testemunhos de realidades dos outros países através por exemplo
de videoconferência ou vídeos pré-gravados (ex. um testemunho de um técnico do
Estabelecimento Prisional);

•

Encontrar formas/ financiamento para disponibilizar informação adicional sobre os
eventos e as temáticas discutidas aos participantes sobre os conteúdos transmitidos;

•

Aumentar a frequência de eventos sobre a temática procurando elaborar um plano
plurianual;

•

Investir em temas mais específicos para serem mais aprofundados.

As recomendações de melhoria identificadas prendem-se com os contributos recolhidos dos
participantes, mas também da perceção das entidades organizadoras quanto ao cumprimento
das expetativas e dos objetivos previstos. Serão consideradas em ações futuras, de forma a
garantir a contínua satisfação dos participantes e o cumprimento das suas necessidades.
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Pode concluir-se que o tema de “Partilha de Experiências Europeias sobre a Educação Formal
em Contexto Prisional”, é um conteúdo a manter e dar continuidade no ano de 2019, traduzido
nas palavras de um participante: «Foi excelente a partilha de conhecimentos, experiências e
práticas recomendadas. A reflexão grupal permitiu uma partilha de opiniões e uma articulação
entre os vários intervenientes», e ainda «Boa visão global dos problemas comuns, oportunidade
de partilha entre diferentes Estabelecimentos Prisionais.» «Boa organização do evento.»

1. Caraterização do Workshop
1.1

Destinatários

As inscrições no workshop foram disponibilizadas a todos os intervenientes em contexto
prisional por envio de e-mails de divulgação para uma mailinglist pré-definida, e através das
redes sociais do Consórcio (e.g. página de facebook do projeto Entre Sistemas.EU, página
linkedin da Aproximar, etc.). A divulgação do evento foi especialmente dirigida a Escolas
Associadas a Estabelecimentos Prisionais, profissionais da Direção-Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais (DGRSP) e Organizações Promotoras de Voluntariado (OPV’s).
2.2 Modalidade
Workshop: de curta duração, de âmbito alargado para promoção de boas práticas em temáticas
diversas e associadas ao projeto “Entre Sistemas.EU – Partilha de Boas Práticas Entre Sistemas
Penitenciários da Europa” e atividades desenvolvidas.
2.3 Forma de organização
O workshop foi desenvolvido em formato presencial, utilizando-se diversas dinâmicas para
colocar em prática os conteúdos abordados, nomeadamente grupos de trabalho para reflexão
e partilha, e recolha de contributos.
2.4 Objetivos
O workshop teve como objetivos disseminar o projeto e apresentar os principais resultados já
desenvolvidos nomeadamente através da expedição 1 do projeto: que integra Formação na
Estónia e Job Shadowing na Finlândia; assim como partilhar estratégias de cooperação
organizacional para a promoção de um percurso educativo de sucesso dentro do
estabelecimento prisional. Além disso, também teve como objetivo a partilha de experiências e
conhecimentos entre participantes.
2.5 Organização da ação
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A sessão foi realizada no Estabelecimento Prisional de Sintra e teve a duração de 6:00 horas,
tendo começado às 09h30h e terminado às 15:30h, com pausa de uma hora para almoço.
A manhã de trabalho foi aberta pelo Exmo. Sr. Diretor do Estabelecimento Prisional de Sintra,
com a nota de boas-vindas e votos de bom trabalho. Seguiu-se a breve apresentação do projeto
e entidades do Consórcio. O Agrupamento de Escolas D. Carlos I partilhou a experiência da
participação na atividade enquadradora do projeto - Conferência EPEA (European Prison
Education Association) na Áustria. O grupo de trabalho da expedição 1 do projeto partilhou
posteriormente as experiências e aprendizagens sobre educação formal nas prisões no âmbito
da Formação na Estónia e Job Shadowing na Finlândia.

Ainda no período da manhã aconteceu a partilha de testemunhos sobre a cooperação
organizacional entre profissionais e voluntários no apoio a atividades educativas e formativas
(um técnico, um guarda, um professor e um voluntário), atividade que serviu de enquadramento
ao grupo de trabalho com o tema: principais desafios/constrangimentos na educação formal em
contexto prisional e ainda a apresentação de diversos testemunhos.
A tarde foi dedicada ao tema: Cooperação organizacional para a promoção de um percurso
educativo de sucesso em contexto prisional. A sessão encerrou com a apresentação das
conclusões do workshop.
2.6 Resultados da execução física
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O workshop contou com 75 participantes, sendo que houve 89 pessoas que se inscreveram,
indicando assim uma taxa desistências de 15,7%. Dos 75 participantes, 64 preencheram e
entregaram a ficha de avaliação de satisfação relativamente à sessão.

3. Caraterização dos participantes
No workshop estiveram 51 participantes do sexo feminino e 24 masculino.
Entre os 75 participantes:
Número

Cargo

5
10
2
16
3
14
19
6

Diretores de Estabelecimento Prisional
Adjuntos
Chefes de Equipa
Docentes
Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça
Organizações Não-Governamentais e Organizações Promotoras de Voluntariado
Técnicos Superiores de Reeducação
Corpo de Guardas Prisionais

Relativamente aos estabelecimentos prisionais (EP’s), estiveram representados 20 EP’s de
diferentes distritos judiciais do país, desde Norte a Sul. Da parte das Organizações Promotoras
de Voluntariado estiveram presentes 5 organizações diferentes entre elas: Associação Dar a
Mão, APAC Portugal, A Poesia Não Tem Grades, Fundação Prem Rawat e Cruz Vermelha
Portuguesa.

4. Avaliação da Satisfação
A avaliação da satisfação dos participantes procurou perceber qual o seu nível de satisfação
relativamente ao workshop nos seguintes parâmetros: organização, conteúdos programáticos,
oradores, relação teoria/prática, e recomendação ou não do workshop.
4.1 Avaliação da satisfação dos participantes
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No que diz respeito à organização do workshop ( Gráfico 1), avaliado em termos de instalações
e recursos pedagógicos, duração da ação, calendarização e horário, e apoio administrativo, a
avaliação dos participantes é positiva, com resultados a variar maioritariamente entre “Bom” e
“Excelente”. 13% e 14% avaliam os aspetos da duração da ação e horário como “Razoável”.
Ainda relativamente às instalações e recursos pedagógicos disponíveis, 6% avaliam como
“Razoável”.

Gráfico 1. Resultados relativos à organização da ação
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Relativamente à avaliação dos conteúdos programáticos, estes são avaliados sobre três fatores:
em relação às expectativas dos participantes, objetivos e resultados de aprendizagem, e
aplicação prática dos conteúdos (
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Gráfico 2).

Gráfico 2. Resultados relativos aos conteúdos programáticos
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Mais uma vez, os resultados são positivos, a maioria situando-se entre o “Bom” e o “Excelente”.
Apenas 14% consideraram que os conteúdos programáticos foram “Razoáveis” relativamente
ao que esperavam, sendo que os resultados de aprendizagem também variam entre o “Bom” e
o “Muito bom” 17% referiu que a aplicação prática dos conteúdos foi maioritariamente “Muito
boa”, 42%.

Gráfico 3. Resultados relativos à avaliação dos oradores pelos
participantes
100%
90%

27%

27%

80%

45%

70%
60%

36%

42%

50%
40%

36%

30%
20%
10%

25%

22%
14%

13%

9%

0%

5%

Domínio e
Utilização de linguagem
conhecimentos sobre os
clara e acessível
assuntos
Mau

Fraco

Razoável

Bom

Muito Bom

Promoção de um bom
ambiente de
aprendizagem
Excelente

No que diz respeito à avaliação dos oradores (

linguagem clara e acessível, e promoção de um bom ambiente de aprendizagem, a avaliação é
novamente positiva, com a maioria dos resultados entre o “Bom” e “Excelente”. Apenas 13%
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Gráfico 3), mais uma vez dividida em três fatores: domínio e conhecimento, utilização de

referiram que o domínio e conhecimento dos formadores sobre os assuntos abordados foram
“razoáveis”.
É assim seguro dizer que os participantes ficaram muito satisfeitos com a realização e
desenvolvimento do workshop, bem como com o desempenho dos formadores.
No que diz respeito à relação e equilíbrio entre teoria e prática, o resultado é também bastante
positivo, com 87% dos participantes a referirem que o workshop conseguiu garantir um bom
equilíbrio entre as duas; E apenas 10% responderam que foi de natureza muito prática (
Gráfico 4). Tendo em conta que o objetivo desta ação de formação era, mais do que explicar
teoria, aplicar e fornecer aos formandos as ferramentas e experiência na aplicação das mesmas,
conseguiu alcançar-se um bom balanço entre as duas vertentes.

Gráfico 4. Resultados relativos à natureza da ação de formação
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Finalmente, em relação à questão se os participantes recomendariam esta ação de formação,
todos referiram que recomendariam, exceto 3 participantes que não responderam à questão.

5.Ocorrências
Em termos de ocorrências, além da não comparência de 14 pessoas que estavam inscritas, não
existe nenhum outro facto de maior a reportar.

Página 12/ 16

Não existe registo de reclamações.

Anexo 2 – Registo fotográfico

Imagem: Boas vindas do diretor do EP Sintra 1
Imagem: Apresentação do
Projeto Entre Sistemas.EU

Imagem: Participantes
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Imagem: Grupos de trabalho 1

Imagem: Participantes

Imagem: Apresentação dos
grupos de trabalho

Imagem: Participantes
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Imagem: Grupos de trabalho 2

Imagem: Participantes

Imagem: Participantes
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Imagem: Participantes do Workshop
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