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Relatório 

Visita de trabalho de uma delegação da 

 Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ao 

Estabelecimento Prisional de Tires 

 

Pelas 15 horas do dia 14 de Fevereiro de 2012 uma delegação da Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias foi recebida no 

Estabelecimento Prisional de Tires, sito na Avenida Amália Rodrigues, Tires, S. 

Domingos de Rana, pelo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, Dr. Rui Sá Gomes e pela 

Diretora do Estabelecimento Prisional, Dra. Clara Manso Preto. 

A delegação da Comissão era constituída seu Presidente, Senhor Deputado Fernando 

Negrão (PSD) e pelos Senhores Deputados Hugo Velosa, Hugo Lopes Soares, Maria 

Paula Cardoso, Andreia Neto e Margarida Almeida (PSD), Ricardo Rodrigues, Jorge 

Lacão, Luís Pita Ameixa e Elza Pais (PS), Teresa Anjinho (CDS/PP), João Oliveira (PCP) e 

Cecília Honório (BE). 

Após a receção, a delegação, guiada pelo Senhor Diretor Geral e pela Senhora Diretora 

do Estabelecimento, visitou as instalações onde decorrem atividades laborais, 

designadamente o setor de tapetes de Arraiolos e costura, o de peças de caixilharia de 

componentes elétricos, o de coletes de salvação e o de seleção e acoplagem de 

pequenos objetos de bijuteria. 

Os Senhores Deputados tiveram oportunidade de contactar diretamente as reclusas, 

com as quais dialogaram, e foram sendo informados acerca das atividades laborais 

desenvolvidas, do seu enquadramento e das perspetivas. 

As instalações da creche foram também alvo de visita pormenorizada, tendo as 

técnicas deste serviço prestado todos os esclarecimentos que os Senhores Deputados 

solicitaram. 
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Foi ainda visitada a ala das celas das reclusas que são mães, e nas quais estão alojadas 

com os respetivos filhos, tendo os Senhores Deputados constatado in loco as 

condições de que dispõem. 

Seguidamente, os Senhores Deputados colocaram, tanto ao Senhor Diretor-Geral dos 

Serviços Prisionais como à Senhora Diretora do Estabelecimento Prisional, uma série 

de questões acerca do funcionamento do estabelecimento prisional, designadamente 

no que concerne a lotação, instalações, meios humanos, meios materiais, meios de 

transporte, saúde, formação, disciplina e atividade laboral, às quais os referidos 

responsáveis deram resposta e prestaram esclarecimentos suplementares. 

O Canal Parlamento acompanhou a visita e emitiu a respetiva reportagem. 

 

A visita terminou às 17 horas. 

 

 

O Presidente da Comissão 

 

(Fernando Negrão) 

 

Nota: Relatório aprovado em 07-03-2012 

 

 

http://80.251.167.42/videos-canal/XII/SL1/04_aavv/003_reportagens/09_visita_cacdlg.wmv

