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Moita, 24 de Novembro de 2020
Excelência,

A “APAR Associação ortuguesa d A oio ao Recluso” entregou, em
2014, na Assembleia da República, uma Petição apoiada em mais de
15.000 assinaturas solicitando a aprovação de um Perdão de Penas
generalizado e de uma Amnistia para pequenos delitos, que foi debatida,
no dia 29 de janeiro de 2015, e identificada como Petição n.2 411 ll/3~.
—

—

—

A mencionada Petição recebeu um consenso quase unânime dos Senhores
Deputados, como se poderá comprovar com a leitura das intervenções no
Plenário, mas não teve qualquer resultado prático.
Termos pelos quais a APAR, com o apoio de 1.437 (vinte um mil
quatrocentos trinta e sete) Cidadãos, conscientes do seu dever cívico de
apoio aos cidadãos em reclusão, optou pela apresentação de nova Petição
nos termos do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa.
Tendo em consideração que:
1) Portugal continua a ser um dos países com mais presos por 100.000
habitantes, (quase 130, ao invés de países como a Alemanha, por
exemplo, que tem cerca de 70) apesar dos relatórios nacionais e
internacionais nos considerarem um dos países mais pacíficos do mundo e
aquele que tem a mais baixa taxa de criminalidade na Europa;
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2) Portugal tem um tempo efetivo de prisão muito superior aos demai
países da União Europeia. A Lei de Execução de Penas é ignorada e as
concessões de saídas jurisdicionais e de liberdade condicional é cerca de
1/3 da dos restantes países da Europa;

)
/
/

3) As penas de prisão, em Portugal, são cumpridas de um modo muito
mais gravoso do que aquele que a Lei estipula, dada a sobrelotação das
cadeias, o estado de degradação de muitas das nossas prisões, a
impossibilidade de dar, aos reclusos, a hipótese de trabalharem e/ou
estudarem, a reconhecida má qualidade da alimentação e dos cuidados
médicos, a dificuldade de terem acesso a apoio jurídico e a falta de
capacidade, dos Serviços de Educação e de Reinserção Social, que permita
uma Reabilitação eficiente;
4) Temos um sistema de justiça criminal muito demorado e complexo
que arrasta as investigações e a instrução por meses e anos e mantém os
presos preventivos para além do habitual e tolerável nos demais países
democráticos;
-

5) Temos um sistema prisional sem meios financeiros, e principalmente
humanos, para poder ajudar os reclusos na construção de um novo
projeto de vida, que lhes permita, ao saírem em liberdade, condições
diferentes das que tinham quando foram condenados;
-

6) O nosso sistema penitenciário, em vez de motivar os reclusos para o
trabalho, ou ensino, premeia e promove a inércia e a delação;
-

7) A alimentação nas cadeias fica abaixo do mínimo exigível num País
digno quer em quantidade quer, sobretudo, em qualidade;
-

8) O nosso modelo de prisão limita-se a punir ignorando, totalmente, a
primazia da ressocialização e reintegração contrariando o espírito da Lei;
—

9) Temos um sistema de defesa oficioso que quase ignora o apoio aos
reclusos. Se já na fase de julgamento o apoio judiciário deixa muito a
desejar, e por vezes não passa de um acto formal, na fase de execução de
penas é quase inexistente;
-
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10) Temos um Código de Execução de Penas, e um Regulamento
Prisional, que em vez de promoverem e reforçarem os laços familiares e
sociais dos reclusos, com as famílias e amigos, conduzem à sua destruição;
-

11) Estamos a atravessar uma situação inimaginável de Pandemia que
veio colocar em risco o já precário direito à saúde e vida dos cidadãos
reclusos, bem como os da Sociedade em geral, ainda que limitando,
drasticamente, os contactos com as suas famílias e o meio exterior,
situação que agrava esses direitos universalmente aceites;
—

12) O agravamento das condições de vida nas cadeias portuguesas, com
a atual situação provocada pela Covid-19, é inimaginável para a imensa
maioria dos cidadãos. As condições de alojamento nas nossas prisões são,
hoje, absolutamente indignas, chegando ao ponto de terem de ficar três
reclusos numa minúscula cela dita “individual” com uma única sanita aos
pés da cama e sem qualquer divisória ou duas dezenas (por vezes mais),
em camaratas que deveriam ser, no máximo, de cinco, com duas sanitas. E
ali ficam, neste período de pandemia, encerrados por vinte horas diárias.
-

-

-

Excelência,
Terem em conta a Petição que agora apresentamos e, a partir dela,
aprovarem uma Lei de Amnistia, para pequenos delitos, e um Perdão de
Penas, generalizado, será da mais elementar Justiça e bom senso, porque
fundamentada em princípios que são Património de toda a Humanidade e
de que todos nos devemos orgulhar enquanto portugueses.
Acontece que a República Portuguesa tem deixado, progressivamente, de
cumprir as suas obrigações para com um grupo de Cidadãos, e suas
Famílias, optando pela sua discriminação ao invés de, como é sua
obrigação, investir na reabilitação e reintegração de quem cometeu
crimes punidos com pena de prisão.
Este, um princípio bási de que se tem vin o a afastar depois de, no
séc 1 XIX,tersi oumexpo t ,anív Im ndiaL
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Os Tribunais, ao condenarem um qualquer cidadão, fazem-no no
pressuposto de que a pena aplicada, com base no Código Penal, será
cumprida nas condições que a Lei de Execução de Penas estipula.
O que não acontece já que essa Lei e violada, diariamente, nas 49 cadeias
portuguesas em praticamente todos os artigos.
Maior perversidade não haverá do que um cidadão ser detido por
incumprimento da Lei e, depois, o Estado que o mandou prender não
cumprir a Lei que devia reger a sua vida enquanto recluso.
Para além de que o exemplo dado de impunidade perante esse
incumprimento impede o sucesso de qualquer projecto de reabilitação.
-

-

É sabido que todo o Cidadão em reclusão independentemente do crime
-

cometido tem todos os Direitos dos restantes, excepto o da Liberdade.
-

E que, estando à guarda do Estado, merece ser tratado com dignidade e
alvo de trabalho aturado, e profissional.
Única hipótese de ser recuperado de modo a poder reintegrar a
Sociedade. O que acontecerá, independentemente do crime cometido,
dada a inexistência de penas de prisão perpétua no nosso País, como aliás,
em qualquer País democrático e evoluído.
Infelizmente, a realidade das nossas prisões é motivo para o Estado ser,
sucessivamente, objecto de condenações, em diversas Instâncias
Internacionais, sem sequer delas recorrer.
Excelência,
Em prol da Dignificação da Justiça, com base nas mais elementares regras
dos Direitos Humanos, e conscientes de que:
1)

As penas de prisão são cumpridas, em Portugal, de um modo
muito mais severo do que o estipulado na Lei;

-
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2)

O Holocausto que se vive nas nossas prisões se deve, em grande
parte, à ineficácia do Estado nas últimas décadas;
3) Dada a impossibilidade de que, em tempo razoável, as cadeias
possam ser dotadas das condições mínimas de higiene, segurança e
habitabilidade, de modo a poder garantir um dia-a-dia digno aos
que nelas cumprem pena;
4) Dado que há vinte e um anos que a Assembleia da Republica não
aprova uma Lei de Perdão de Penas, ao contrario da imensa maioria
dos países europeus;
5) Largas centenas de reclusos (milhares mesmo) que enchem as
cadeias portuguesas deveriam estar em liberdade se a Lei de
Execução de Penas fosse cumprida na íntegra;
-

-

-
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Caldas da Rainha, 24 de Novembro de 2020
Pela APA

—

Associação Portug esa de Apoio a Recluso

Vítor Ilharc.
(Secretário-Geral)

Cândido Ferreira
(Presidente do

Junta: Abaixo-assinado com 21.437 assinaturas.

