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Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias  

Ex. mo Senhor Presidente  

 

 

Assunto: Requerimento para realização de audições sobre a situação vivida no sistema 

prisional e de reinserção social 

O Sistema de Reinserção Social e Prisional português funda-se numa perspetiva 

humanista e ressocializadora na execução de penas e medidas, sejam elas privativas da 

liberdade ou de execução na comunidade, e rege-se por princípios de defesa e 

promoção dos direitos humanos, de defesa da segurança da sociedade, de valorização 

da reinserção social e de prevenção da reincidência criminal, ancorados na crença na 

capacidade de mudança do ser humano. 

 

Como tal, a organização de todo o sistema deve estar adequada a estes objetivos. 

Sucede, no entanto, que a prolongada penúria a que têm sido votados os serviços 

prisionais e de reinserção social fazem perigar a implementação e eficácia desta visão. 

 

Resultado de anos de subfinanciamento, degradação de infraestruturas e 

desvalorização das carreiras dos profissionais afetos, acumulam-se problemas graves 

que têm sido sinalizados em diversos relatórios internacionais, assim como uma enorme 

e incomportável insatisfação dos diversos profissionais que tem sido transmitida pelas 

suas associações representativas. 

 

Estes problemas devem ser analisados, permitindo uma visão global da situação e do 

Sistema num todo para a tomada de decisão informada por parte da Assembleia da 

República, com vista à adoção de medidas que resolvam os problemas identificados. 
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Aprovado por unanimidade,
na ausência do PAN e L, na reunião da
 CACDLG de 30 de novembro de 2022

Aprovadas nos mesmos termos 
propostas orais PSD e PS para audição
de:

Proposta PSD:
Sindicato Independente do Corpo dos Guardas Prisionais
Associação Chefias do Corpo da Guarda Prisional 

Proposta PS:
Associação de Defesa dos Direitos dos Reclusos

Nota: Deliberado que as audições serão realizadas pela 
Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais da
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 
e Garantias 
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Por esse motivo, o Grupo Parlamentar do PCP requer a audição em Comissão de 

diversas entidades: 

 

-Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais; 

-Associação de Diretores e Adjuntos de Estabelecimentos Prisionais; 

-Sindicato Nacional Corpo Guarda Prisional; 

-Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais; 

-Sindicato dos Técnicos de Reinserção e Serviços Prisionais; 

-Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos; 

-Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. 

 

 

Assembleia da República, 28 de novembro de 2022 

 

 

A Deputada, 

Alma Rivera 

 




