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Relatório

Visita de trabalho de uma delegação da Subcomisso de Igualdade ao

Estabelecimento Prisional Feminino de Santa Cruz do Bispo

Pelas 14 horas do dia 11 de março de 2014 uma delegação da Subcomissão de

Igualdade foi recebida no Estabelecimento Prisional Feminino de Santa Cruz do Bispo,

sito na Rua Gonçalves Zarco, em Santa Cruz do Bispo, pelo Senhor Diretor do

Estabelecimento Prisional, Dr. Paulo Moimenta de Carvalho, acompanhado de um

Representante da Santa Casa da Misericórdia do Porto e de vários técnicos que com

ele colaboram.

A delegação da Comissão era constituída pela sua Presidente, Senhora Deputada Elza

País (P5), e pelas Senhoras Deputadas Maria Paula Cardoso e Margarida Almeida (PSD)

e Isabel Alves Moreira (P5).

Na receção, o Senhor Diretor informou que neste Estabelecimento vivem 315 reclusas

e 16 crianças (ao contrário do que acontece na maioria dos estabelecimentos

prisionais, não há um problema de sobrelotação: a dotação é de 334 reclusas) e

destacou o facto de o Estabelecimento ter um modelo de gestão inovador, em parceria

com a Misericórdia do Porto, que assegura as atividades de apoio ao tratamento

penitenciário, designadamente a gestão de programas nas áreas da formação

profissional creditada, ocupação laboral, formação escolar, cultural e recreativa,

saúde, creche, etc., cabendo ao Estado as funções de segurança, vigilância e

articulação com os tribunais.

As Senhoras Deputadas tiveram oportunidade de contactar diretamente as reclusas,

com as quais dialogaram, e foram sendo informadas acerca das atividades de formação

escolar e profissional desenvolvidas e dos problemas e preocupações que mais as

afetam.
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Em seguida, a delegação, guiada pelo Senhor Diretor do Estabelecimento e demais

equipa, visitou as instalações onde decorrem as atividades de formação profissional e

as atividades laborais, designadamente os setores de costura, lavandaria e

engomadoria, cestaria, colocação de etiquetas e toda uma variedade de trabalhos

manufaturados (sapatos, sacos para cadáveres, camas para animais, etc.). A delegação

foi informada que, no total, 214 reclusas desenvolvem atividade laboral e 70

encontram-se a frequentar a escola.

As instalações da creche foram também alvo de visita pormenorizada

Durante a visita, as Senhoras Deputadas colocaram, tanto ao Senhor Diretor do

Estabelecimento Prisional como aos técnicos que acompanharam a delegação, uma

série de questões acerca do funcionamento do estabelecimento prisional,

designadamente no que concerne a instalações, meios humanos, meios materiais,

meios de transporte, saúde, formação, disciplina e atividade laboral, às quais os

referidos responsáveis deram resposta e prestaram todos os esclarecimentos que as

Senhoras Deputadas solicitaram.

A visita terminou às 16 horas e 30 minutos.

A PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO,

(Elza Pais)
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