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Apresentação Programa
O EtiPAC é uma iniciativa da Associação APAC Portugal, uma
associação sem fins lucrativos cuja finalidade é estabelecer em
Portugal boas práticas que promovam a Reinserção Social de
indivíduos condenados a penas efetivas de prisão em Portugal.
EtiPAC é o acrónimo para Ética Pessoal e de Acolhimento
Comunitário.
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EtiPAC 2016/2017
A edição 2016/2017 foi a primeira edição do EtiPAC e decorreu entre os meses de Outubro de 2016 e
Julho de 2017 no Estabelecimento Prisional de Alcoentre.
O programa contou com 17 sessões dinamizadas junto de um grupo de pessoas reclusas do regime
comum do estabelecimento prisional dinamizadas por 5 voluntários ao quais se juntaram um total de 9
convidados.
O programa socorreu-se de dinâmicas de grupos, visualização e discussão de filmes, apresentação de
testemunhos de vida e exercícios de reflecção individual dentro e fora da sessão para perseguir os
seguintes objetivos:
1.

2.

3.

Promover o
desenvolvimento
humano, educativo e
cultural, nomeadamente
através de ferramentas
como o
autoconhecimento e a
expressão oral.

Fomentar valores como
a dignidade, o respeito,
a responsabilidade, a
solidariedade de
partilha.

Desenvolver um sentido de
comunidade e colaboração,
através do desenvolvimento de
competências como a aceitação
do outro e o conhecimento dos
direitos e deveres fundamentais e
a troca de experiências.
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EtiPAC 2016/2017
Com vista ao cumprimento dos objectivos ao longo do programa foram trabalhadas as seguinte
temáticas:
Qualidades e defeitos

Pontos de felicidade

Aceitar Ajuda

Família

Estratégia para a
superação

Relações Humanas

Cidadania Activa
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Medição de resultados e impacto
Por forma a obter dados relativos aos resultados e impacto do programa a
implementação do mesmo foi acompanhada pela recolha de diversos dados. A
saber:

-

Motivação para aderir ao programa;
Registos de presenças;
Dados sociodemográficos do grupo de participantes e grupo de controle;
Dados disciplinares do grupo de participantes e grupo de controle;
Dados relativos às rotinas prisionais dos participantes e grupo de controle;
Dados relativos à satisfação e avaliação do programa por parte dos
participantes.

De acordo com a apresentação de dados que de seguida se fará esses mesmos
dados foram recolhidos em dois momentos. Um no início do programa e outro no
final deste.
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Resultados e Impacto
Inscrições e Assiduidade
O programa contou com a inscrição inicial de 13 participantes aos quais se
juntaram 5 inscrições tardias. Uma vez que se contou com 4 desistência, duas das
quais relacionadas com transferências de regime e concessões de liberdade,
foram graduados como finalistas 14 participantes.
13 participantes finalistas assistiram a pelo menos 80% das sessões que
decorreram durante o período que se encontravam inscritos no programa.
As sessões realizadas tiveram uma audiência média de 11 pessoas.
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Resultados e Impacto
Satisfação
Foram apurados dados de satisfação para todas as sessões temáticas mediante as duas seguintes
perguntas, ambas com uma escala de 1 a 6 onde 1 significa “Muito Fraca/Não recomendaria” e 6
“Muito Boa/Recomendaria”:
- Pergunta 1: Como avalias a sessão?
- Pergunta 2: Recomendarias a sessão a algum amigo/familiar?

Apresentam-se à direita um gráfico com os resultados de cada sessão.
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Embora todas as sessões tenham tido um grau de satisfação
alto e próximo entre si, destacamos as sessões com
testemunhos (sessão, 2, 4, 6, 12, 14) no qual os níveis de
satisfação se mostraram ligeiramente mais elevados. Em
média 5,7 na pergunta 1 e 5,6 na pergunta 2.

Pergunta 2
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sessão 1

No somatório de todas as sessões para ambas as perguntas
se apurou um valor médio de 5,5 valores.

Pergutna 1

Resultados e Impacto
Custos
O programa teve um custo total de 905€ correspondente a 42,5horas de formação.

Entre as despesas contam-se seguros dos voluntários, deslocações, compra e produção de materiais
para as sessões, e lanches.
Rácios:
Custo por participante: 65 €
Custo por hora de formação: 21 €
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Anexo
Grupo participantes

Grupo de controle

14 elementos

12 elementos

Entre 28 e 42 anos

Entre 25 e 57 anos

57% reincidência (já tinham estado a cumprir
pena numa prisão anteriormente)
Em média presos 0,7 vezes anteriormente.

42% reincidência (já tinham estado a cumprir
pena numa prisão anteriormente)
Em média presos 0,6 vezes anteriormente.

Penas entre 1,5 ano e 10 anos com média de 5,7
anos

Penas entre 5 anos e 108anos com média de 7
anos

Em média 3 anos até ao fim da pena

Em média 3 anos até ao fim da pena

Habilitações académicas entre o 6º e o 12º ano

Habilitações académicas entre o 6º e o 12º ano
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Todo o Homem é maior que o seu erro

www.apac-portugal.pt

