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Relatório 

Visita de trabalho de uma delegação da Subcomissão para a Reinserção Social e 

Assuntos Prisionais a Ponta Delgada  

 

A visita de trabalho da delegação da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos 

Prisionais (SRSAP) decorreu no passado dia 25 de outubro de 2022 e teve como 

programa: 

 

08h30- Partida de Lisboa: 

09h55 - Chegada a Ponta Delgada: 

10h30 – Visita ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada e reunião com os 

serviços de reinserção social; 

13h – Termo da visita e passagem pelo local do novo Estabelecimento Prisional; 

13h30 – Almoço (Restaurante “Cais da Sardinha” – Avenida Infante Dom Henrique, 

Ponta Delgada) 

15h30 - Apresentação de cumprimentos ao Governo Regional 

- Regresso a Lisboa: voo das 19h15 

- Chegada a Lisboa - 22h30 

 

A delegação da SRSAP era composta pelos(as) seguintes Senhores(as) 

Deputados(as): 

- Deputada Sara Madruga da Costa (PSD) – Presidente da Subcomissão; 

- Deputado Francisco Oliveira (PS); 

- Deputada Marta Temido (PS);  

- Deputado Sérgio Ávila (PS); 

- Deputada Mónica Quintela (PSD); 

- Deputada Sofia Matos (PSD); 

- Deputado Paulo Moniz (PSD); 

- Deputado Bruno Nunes (CH); 

- Deputada Patrícia Gilvaz (IL). 

 

Pelas 10h30, a delegação da SRSAP foi recebida pelo Senhor Diretor do 

Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, Paulo Rio, e pela Senhora Subdiretora-
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Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Ana Horta, iniciando-se uma reunião de 

enquadramento da visita de trabalho da delegação da SRSAP. 

 

Nessa reunião, a Senhora Deputada Madruga da Costa, Presidente da SRSAP, 

começou por agradecer a disponibilidade do Senhor Diretor do Estabelecimento 

Prisional de Ponta Delgada (EPPD) para que aquela visita se realizasse, enunciou o 

âmbito de atividade da Subcomissão e sublinhou que tinha sido deliberado realizar uma 

visita de trabalho àquele estabelecimento prisional, o qual tinha sido sinalizado como 

sendo um dos que tinha piores condições no país. Recordou que o objetivo da 

Subcomissão seria conhecer in loco as instalações do EPPD, permitindo a cada 

representante dos grupos parlamentares que compunham a delegação da SRSAP 

avaliar as condições existentes naquele.  

 

O Senhor Diretor do EPPD e a Senhora Subdiretora-Geral da Reinserção e Serviços 

Prisionais explicaram, recorrendo a uma planta/projeto, quais as zonas/alas do EPPD 

que tinham sido objeto de obras de remodelação e o modelo que essa remodelação iria 

prosseguir. Responderam a diversas questões dos membros da delegação da SRSAP 

quanto ao acolhimento de reclusas, à lotação do Estabelecimento Prisional, às 

transferências de reclusos para outros estabelecimentos prisionais, à   composição  do 

corpo da guarda prisional existente no EPPD e à recente greve  que impedira a 

realização de transferências de reclusos para outros estabelecimentos prisionais. 

 

Seguiu-se a visita às instalações do EPPD, incluindo passagem pelas zonas que não 

tinham sido objeto de remodelação e pelos espaços já renovados, durante a qual os 

membros da delegação da SRSAP colocaram diversas questões sobre diversas 

temáticas, designadamente as condições de habitualidade/salubridade das celas e 

respetivas instalações sanitárias e a qualidade da alimentação fornecida. 
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Posteriormente, teve lugar a reunião entre a delegação da SRSAP e os serviços de 

reinserção social, chefiados pelo Senhor Diretor do Núcleo de Apoio Técnico dos 

Açores, Nuno Ferreira.1 

 

O Senhor Diretor do Núcleo de Apoio Técnico e as técnicas de reinserção presentes  

referiram  que os serviços de reinserção acompanhavam quem cumpria penas 

alternativas à pena de prisão e quem estava em liberdade condicional, elencando 

também as medidas que eram implementadas para promover a reinserção social e os 

programas de reabilitação existentes na Região Autónoma dos Açores, dando nota da 

intervenção de várias associações privadas naquele processo de acompanhamento e  

reintegração -  que contribuíam para evitar que os ex-reclusos se tornassem sem-abrigo 

-   e das estatísticas relativas à reincidência criminal.   

 

A Senhora Subdiretora-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, o Senhor Diretor do 

Núcleo de Apoio Técnico e restantes técnicas presentes responderam a  questões 

colocadas pelos membros da delegação da SRSAP, nomeadamente quanto ao acesso 

à carreira de técnico de reinserção social e respetivos requisitos, ao quadro de técnicos  

existentes na Região Autónoma dos Açores, à forma de atuação e respetivas limitações, 

as quais resultavam   do número de efetivos e da necessidade de atuar nas várias ilhas 

do arquipélago. 

 

Foi abordada a problemática ligada à proliferação naquele território de novas drogas 

sintéticas e das limitações resultantes da inexistência de um laboratório para análise 

daquelas substâncias, tendo sido igualmente debatida a falta de soluções para o 

cumprimento de medidas de segurança por doentes inimputáveis perigosos, assim 

como os problemas associados à ressocialização de quem terminava o cumprimento 

das penas de prisão. 

 

Ulteriormente, foram sublinhados os problemas sociais decorrentes da 

deportação/expulsão para os Açores de indivíduos que cumpriram penas de prisão nos 

 
1 Em virtude da alteração do voo de regresso a Lisboa, os membros da delegação da SRSAP concordaram 
em não realizar a passagem pelo local do novo estabelecimento prisional.  
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Estados Unidos da América e no Canadá, mas que não tinham enquadramento familiar 

naquela região autónoma e tinham um elevado potencial de reincidência na atividade 

criminosa.  

 

Terminada a visita ao EPPD, a Senhora Presidente da SRSAP prestou declarações aos 

meios de comunicação social presentes no local, manifestando a sua preocupação com 

a falta de condições do estabelecimento prisional e apelando à urgência na construção 

do novo estabelecimento prisional. 

 

Após o almoço, pelas 15h30min, decorreu a sessão de apresentação de cumprimentos 

ao Governo Regional, representado pelo seu Presidente, José Manuel Bolieiro. Neste 

encontro, o Senhor Presidente do Governo Regional descreveu a evolução do estado 

de conservação do EPPD e enfatizou a necessidade de serem ultrapassados os 

obstáculos jurídicos que vinham impedindo o início das obras de construção. 

 

Os membros da delegação da SRSAP manifestaram a sua preocupação com o contexto 

socioeconómico de Ponta Delgada, que conduzia muitos indivíduos para as práticas 

criminosas, o problema do elevado consumo de drogas sintéticas e as parcas condições 

do EPPD, comprometendo-se a envidar esforços junto do Governo para que estas 

situações fossem alteradas. 

 

Terminada a sessão de cumprimentos, teve lugar uma conferência de imprensa em que 

a Senhora Presidente da SRSAP e o Senhor Presidente do Governo Regional 

sintetizaram o objeto e os compromissos resultantes da reunião. 

 

   

A visita de trabalho a Ponta Delgada  terminou às 17 horas 

 

A PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO 

 

 

    (Sara Madruga da Costa) 


