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Notas prévias 
Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados do workshop “Educação Não-

Formal e Voluntariado no Sistema de Justiça Criminal” realizado no dia 8 de fevereiro de 

2019, no âmbito do projeto “Entre Sistemas.EU – Partilha de Boas Práticas Entre 

Sistemas Penitenciários da Europa”. Este projeto é cofinanciado pelo programa 

Erasmus+ da União Europeia e tem como objetivo principal aumentar a qualidade da 

intervenção realizada pelas prisões portuguesas em áreas como trabalho prisional, 

integração no mercado de trabalho, qualidade de ensino e formação, serviços de saúde 

prisionais e ainda trabalho voluntário e integração pela arte.  

No âmbito da realização do workshop este relatório identifica ainda oportunidades de 

melhoria através dos comentários e recomendações apresentados pelos intervenientes. 

Realizou-se uma avaliação de satisfação dos participantes no final do workshop, de 

modo a entender a perceção dos participantes em relação à organização da formação, 

ao conteúdo e aos formadores, bem como à proporção de teoria e prática e por final se 

recomendariam a formação, podendo deixar notas, sugestões ou comentário. 

O relatório está organizado em 5 componentes: 

Recomendações de melhoria, onde as recomendações, sugestões e comentários, caso 

os haja, são analisados para que possam ser incluídos no plano de ações de melhoria da 

Aproximar; 

Caracterização do workshop, onde se descreve o workshop e os dados relativos à sua 

execução física; 

Caracterização dos participantes, descrição do perfil dos participantes em termos de 

género (feminino/masculino), e organização que representaram; 

Resultados da perspetiva dos participantes, ou seja, análise das avaliações de satisfação 

dos participantes relativamente à formação  

 Ocorrências, onde se analisam os problemas ou alterações que ocorreram durante o 

workshop. 

O relatório pretende reunir os dados essenciais para um efetivo processo de melhoria 

contínua. A partir da análise do seu conteúdo serão previstas as ações de melhoria 

consideradas necessárias. 
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1. Recomendações de melhoria 
De uma forma sumária, o workshop foi desenvolvido com sucesso, sem registo de 

ocorrências.  

Da análise às avaliações extraímos 2 recomendações de melhoria:  

“Sala com ar condicionado. Estava muito frio.” 

“Falar sobre EPs de Portugal com boas práticas.” 

Houve ainda comentários, dos quais destacamos:  

“É sempre bom partilhar experiências. Falta um pequeno passo a dar e que começa na 

sociedade, em geral.” 

E ainda uma reflexão em aberto, acerca de um dos 3 workshops da tarde: 

“Um desafio ao Ministério da Justiça e DGRSP para produzir alimentação própria nos 

terrenos dos EPs. Vai implicar mais formação, mais trabalho, mais produção, mais 

saúde, mais sustentabilidade…” 
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2. Caracterização do workshop 
2.1 Destinatários  

A divulgação do evento foi especialmente dirigida a profissionais da Direção-Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e a Organizações Promotoras de Voluntariado 

(OPVs). 

Os convites para este workshop foram realizados por e-mail para uma mailinglist pré-

definida de Organizações Promotoras de Voluntariado (OPV) e através das redes sociais 

do Consórcio (e.g. página de facebook do projeto Entre Sistemas.EU, página linkedin da 

Aproximar, etc.).  

2.2 Modalidade 

Workshop presencial, de curta duração (1 dia), de âmbito alargado, com o fim de 

promover boas práticas nas diversas temáticas associadas ao projeto “Entre Sistemas.EU 

– Partilha de Boas Práticas Entre Sistemas Penitenciários da Europa”.  

2.3 Forma de organização 

Workshop desenvolvido presencialmente utilizando diversas dinâmicas para colocar em 

prática os conteúdos abordados, nomeadamente grupos de trabalho para reflexão e 

partilha, e recolha de contributos. 

2.4 Objetivos 

• Disseminar o projeto e apresentar os principais resultados da Expedição 2: 

formação em Londres (com a CLINKS charity) e job shadowing em Londres 

(Prison, Advice and Care Trust), Cardiff (Prison, Advice and Care Trust) e 

Timisoara (Timisoara Prison);  

• Partilha de experiências e conhecimentos entre participantes. 

2.5 Organização da ação 

A sessão foi realizada no Núcleo de Formação de Alcoentre (NFA) do Centro Protocolar 

de Formação Profissional para o Setor da Justiça e teve a duração de 8 horas, tendo 

começado às 09h30 e terminado às 17h30, com uma pausa para almoço. 

A manhã de trabalho foi aberta pelo Exmo. Sr. António Leitão Diretor do 

Estabelecimento Prisional de Alcoentre e pela Exma. Sra. Ana Santos Diretora do Centro 

Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça com uma nota de boas 

vindas. Em seguida realizou-se uma apresentação do projeto, exploração de impactos 

do projeto nas organizações participantes e, por fim, a apresentação dos resultados da 

Expedição 2 – enquadramento, boas práticas e financiamento da Educação Não-Formal 

e Voluntariado em Inglaterra e País de Gales. Após uma pausa para café, criaram se 

https://www.clinks.org/about
https://www.prisonadvice.org.uk/
https://www.prisonadvice.org.uk/
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grupos de trabalho para a realização duma análise SWOT com o tema “Organizações da 

sociedade civil e SJC: uma parceria que transforma?”. 

Na parte da tarde realizaram-se três workshops onde os participantes se dividiram de 

acordo com a inscrição pré realizada. O workshop 1 foi apresentado por dois parceiros 

do Consórcio, a DGRSP e a CULTIV, com o tema “Contexto Prisional: o que o sistema 

pode oferecer de diferente na parentalidade masculina?”. O workshop 2 foi apresentado 

por outro parceiro do Consórcio, o Agrupamento de Escolas D. Carlos I e focou-se na 

“Alimentação saudável na prisão – um desafio?”. Por fim o workshop 3 foi dinamizado 

pela Aproximar, sobre o tema “Reinserção: a mentoria como ferramenta para ativar o 

envolvimento da sociedade civil no SJC”.  

2.6 Resultados de execução física 

Para este workshop inscreveram-se 58 pessoas, e participaram 57 e 42 preencheram e 

entregaram a folha de avaliação de satisfação relativamente à sessão.  
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3. Caracterização dos participantes 
No workshop participaram 40 indivíduos do sexo feminino e 17 do sexo masculino.  

Os 57 participantes representaram as seguintes organizações: 

Nº Organizações 

7 Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça 

31 Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

1 AN Erasmus+ Educação e Formação 

3 
Agrupamentos de Escolas (Montijo, Escola Secundária Dr. Augusto Ferreira, D. 

Carlos I)  

11 
Organizações Não-Governamentais e/ou Organizações Promotoras do 

Voluntariado 

1 Juntas de Freguesias 

Tabela 1 - Nº participantes e organizações que representam 

Relativamente aos 31 participantes da DGRSP, contámos com representação de, pelo 

menos, 11 estabelecimentos prisionais (EPs). Tivemos representantes dos Serviços 

Centrais, do Serviço de Tratamento Prisional (técnicos superiores de reeducação, chefes 

multidisciplinares, gestores de atividades, etc) e ainda adjuntos, comissários e diretores. 

Da parte das Organizações Não-Governamentais e/ou Organizações Promotoras do 

Voluntariado, estiveram presentes 6 organizações diferentes, entre elas: Associação Dar 

a Mão, Diálogo e Acção, Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”, CULTIV 

e Aproximar. O workshop contou ainda com a presença de um representante da União 

das Freguesias de Sintra. 
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4. Avaliação de satisfação dos participantes 
A avaliação de satisfação dos participantes tem como objetivo percecionar o grau de 

adequação do evento às necessidades de organizações e participantes no workshop 

considerando vários parâmetros: organização da ação, conteúdos programáticos, 

formadores, natureza da ação, e recomendação ou não da ação de formação.  

4.1 Avaliação do parâmetro “Organização da ação do workshop” 

Este parâmetro foi avaliado em vários indicadores, em termos de instalações e recursos 

pedagógicos disponíveis, em duração da ação de acordo com as suas necessidades, 

calendarização e horário e em termos de apoio administrativo e logístico. 

Assim sendo, a avaliação que os participantes fazem deste parâmetro (Gráfico 1) 

positiva, sendo percetível que a maior percentagem de dados se encontra entre o Bom 

e o Muito Bom em todos os indicadores.  

Gráfico 1 - Resultados relativos à organização da ação 

 

4.2 Avaliação do parâmetro “Conteúdos programáticos” 

Este parâmetro dividiu-se em três indicadores: relação àquilo que esperavam, os 

objetivos e resultados de aprendizagem e aplicação prática dos conteúdos.  

Neste parâmetro, os resultados dos 3 indicadores, são semelhantes em todos os níveis 

de avaliação e continuam bastante positivos. Ao contarmos a soma de todos os valores 
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positivos (Bom, Muito Bom e Excelente), registamos 80% de avaliações positivas no 

primeiro e terceiro indicadores e 86% no segundo (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Resultados relativos aos conteúdos programáticos 

 

4.3 Avaliação do parâmetro “Formadores” 

Neste parâmetro analisou-se o “Domínio e conhecimentos sobre os assuntos”, a 

“Utilização de linguagem clara e acessível” e “Promoção de um bom ambiente de 

aprendizagem”. 

Este parâmetro, quando comparado com os outros dois parâmetros anteriores, é aquele 

que regista valores mais positivos na avaliação de satisfação (Gráfico 3). Aqui quando 
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Gráfico 3 - Resultados relativos à avaliação dos formadores 

 

4.4 Avaliação do parâmetro “Natureza da ação do workshop” 

Foram considerados três indicadores para analisar a natureza da ação de workshop, 

“Muito teórica”, “Muito prática” e “Equilibrada, teórica e prática”.  

Verifica-se que os participantes consideraram existir um bom balanço entre a teoria e a 
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Gráfico 4 - Resultados relativos à natureza da ação 

 

É assim seguro dizer que os participantes ficaram satisfeitos com a realização do 

workshop bem como com o desempenho dos formadores.  

Quando questionados sobre a recomendação de participação, todos recomendariam a 

participação em workshops desta natureza. 
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5. Ocorrências 
Não se registaram ocorrências.  
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Anexo 1 – Programa do workshop 
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Anexo 2 – Registo fotográfico do workshop 

 

Figura 1 - Boas vindas e abertura da sessão 

 

Figura 2 - Apresentação na parte da manhã 



  

 

Projeto número: 2017-1-PT01-KA104-

035668 

 

Figura 3 - Grupos de trabalho 1 

 

Figura 2 - Grupos de trabalho 2 
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Figura 3 – Partilha da Formação e Shadowing da Expedição 2 

 

Figura 4 - Workshop 1 – Contexto prisional: parentalidade masculina 
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Figura 5 - Workshop 2: Alimentação saudável na prisão 

 

Figura 6 - Workshop 3: Mentoria como ferramenta envolvimento da sociedade no SJC e reinserção social 
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