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I. INTRODUÇÃO

01. MENSAGEM
O ano de 2021 foi um ano fortemente marcado pela pandemia e pelos períodos de confinamento,
onde a inovação e a adaptação ao teletrabalho tiveram um papel chave. Foi um ano, que graças
ao excelente trabalho em equipa, se tornou de forte crescimento em parceiros, voluntários,
equipa e beneficiários com vários objetivos atingidos.
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A consolidação do Gabinete Reshape, criado em 2020, e que permitiu apoiar em 2021, 44 pessoas
que estão ou estiveram presas e procuram ajuda na sua reinserção social e laboral.
O crescimento do negócio social Reshape Ceramics, que celebrou em 2021 um ano de vida e
registou 514 encomendas, 7506 peças produzidas e 5 beneficiários empregados. O desempenho
da Reshape Ceramics tem dado também um contributo na angariação de financiamentos, com
destaque para o 1º lugar no Prémio Manuel António da Mota, que foi um reconhecimento da
credibilidade da nossa organização e um contributo relevante para a visibilidade da nossa causa.
Na área de Advocacy foram também alcançados vários marcos: (i) foi apresentada proposta
concreta de alteração legislativa à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), ao
Ministério da Justiça e a diferentes Grupos Parlamentares (ii) o movimento Rescaled tornou-se
uma associação internacional, sediada em Bruxelas, da qual a RESHAPE é membro fundador e
tem assento na direção, (iii) foi organizado o Evento Prison Insights’21 totalmente online, que
contou 317 participantes registados oriundos de 16 países e (iv) foi fomentada a investigação
através da cooperação institucional com um centro de investigação de renome para estudo dos
custos financeiros da implementação, em Portugal, no futuro, de casas para cumprimento de
penas de prisão.
Por último, 2021 foi um ano em que nos foi reconhecido o estatuto de IPSS e onde desenvolvemos
uma reflexão profunda, em equipa, sobre a nossa identidade, missão e visão e que culminou
num processo de rebranding que deu origem no inicio de 2022 à RESHAPE.
Mais uma vez, não podemos deixar de agradecer às dezenas de pessoas e de parceiros que se
envolvem com esta missão e esta causa, sem as quais seria impossível a RESHAPE cumprir o seu
desígnio e a sua missão. Muito obrigado, continuamos em 2022 a contar com todos.
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João Gouveia

Presidente da Direção da RESHAPE

02. O PROBLEMA
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Estima-se que a taxa de reincidência
no mundo seja de 75% a 80%.
Infelizmente este indicador não é
calculado em Portugal, embora a
nossa percepção nos diga que é
superior a 60%.
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Existem dificuldades grandes em
termos logísticos em meio prisional que
impedem a normalização das rotinas
(ex. educação, empregabilidade,
interação social e familiar, etc.) para
que se promova uma efetiva
reinserção social em Portugal.
Para além disso, não é de descurar o
papel que a sociedade tem no
processo de reinserção. Conceitos
como “recluso” e “ex-recluso”
continuam a ser alvos de atitudes
negativas que levantam barreiras,
desafios e restrições em áreas-chave
para a inclusão, como a educação,
saúde, habitação e direito ao voto
(Rade, Desmarais & Mitchell, 2016).
Sabe-se ainda que estas atitudes,
preconceitos e estereótipos têm
impacto, não só no indivíduo mas
também nas suas famílias e nos
próprios bairros onde vivem (Hirschfield
& Piquero, 2010).

03. QUEM SOMOS
O NOSSO MANIFESTO
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Acreditamos que através da empatia podemos ter um impacto positivo
na vida de todas as pessoas que estão ou estiveram presas, numa
sociedade baseada na igualdade e dignidade. Sem rótulos.
Vemos potencial onde outros veem fracasso e acreditamos em
oportunidades, nas primeiras, nas segundas, nas que forem necessárias.
Queremos mudar atitudes para resolver desequilíbrios e atenuar
desigualdades.
Sem utopias. Caso a caso, até conseguirmos o todo.

OS NOSSOS VALORES

Empatia
6

Transparência

Transformação

Resiliência

Interdependência

03. QUEM SOMOS

VISÃO

MISSÃO
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Um mundo onde ninguém
volte à prisão.

Garantir a reinserção digna de
todas as pessoas que estão ou
estiveram presas.

A finalidade ressocializadora da pena privativa de liberdade será alcançada
com maior eficácia e humanidade se o período de reclusão for vivido de forma
normalizada (1) em unidades de pequena dimensão, (2) inseridas na
comunidade e (3) através de um tratamento diferenciado dos reclusos,
assente na valorização humana, na responsabilização pessoal e autonomia,
na formação e na integração profissional.
Acreditamos que um dia todas as prisões serão escolas de vida. Lugares
dignos e humanizados que vão garantir que as nossas comunidades são

7

seguras e pacíficas.

04. 2021 EM NÚMEROS
112 beneficiários únicos*.
3 Estabelecimentos Prisionais.
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49 associados.
31 voluntários.
17 pessoas que colaboraram de

forma profissional (colaboradores,
estagiários e prestadores de
serviços).

30 eventos presentes como
oradores.

+160K visualizações da marca
APAC (pré-rebranding)

392K € angariados para continuar
a nossa missão.
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* Este número inclui os beneficiários em Alcoentre (37) e Vale
de Judeus (11) que receberam cartas nossas e início da
formação (sem terem completado a Academia Reshape).

II. ATIVIDADES

05. APOIO SOCIAL
Devido à Crise Pandémica o acesso ao meio prisional continuou muito limitado
durante o ano de 2022. Por esta razão, a RESHAPE focou-se em fortalecer o apoio a
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quem sai das Prisões, tendo tido um especial foco nas atividades do Gabinete Reshape.

Gabinete Reshape
Gabinete de apoio individual no
processo de transição para a
liberdade, a empregabilidade e a
reinserção plena.

Academia Reshape
Programa de desenvolvimento
pessoal e de competências sociais,
implementado por voluntários em
estabelecimentos prisionais.

Reshape Ceramics
Negócio social que emprega
pessoas que estão ou estiveram
presas, na produção de peças de
cerâmica feitas à mão.
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44 Beneficiários

85 empresas

7 integrações

45 postos de

3 Estabelecimentos

+280 Cartas

20 Beneficiários*

16 Voluntários

2 locais de

7.506 Peças

5 Beneficiários

514 encomendas

acompanhados
laborais

Prisionais

produção

empregados.

contactadas

trabalho angariados

enviadas

produzidas

* +11 Beneficiários em Vale de Judeus que iniciaram a Academia Reshape (Nov/2021) e +37 beneficiários em Alcoentre
que foram acompanhados por carta que não estão contabilizados nos 20 beneficiários formados.

HISTÓRIAS RESHAPE

O Nuno teve o primeiro contacto com a RESHAPE
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através da Academia Reshape em meio prisional.
Pouco tempo após a sua saída em liberdade,
partilhava connosco que os primeiros meses
mostraram-se “ainda mais difíceis do que o tempo
que estive lá”.
Uma das principais barreiras, desde logo, tinha a ver
com o processo de regularização da documentação, o
que estava a dificultar o seu regresso ao trabalho
.
Integrou, por isso, o Gabinete Reshape e cedo agarrou
uma oportunidade profissional que ainda hoje
mantém. Os seus filhos continuam a ser a sua grande
fonte de ânimo e motivação!
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06. RESHAPE CERAMICS

7.506 Peças

por 5 artesãos
(beneficiários)

3.734 Peças

em 514
encomendas

que emitiram
~44t de CO2

para 8 países

que geraram
+30K € em
vendas
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produzidas

em 2 locais
(IN + OUT)

vendidas

12

As vendas cobrem 43,6% dos
custos da Reshape Ceramics e graças aos financiadores do
projeto, este número poderá continuar a crescer em 2022.

07. ADVOCACY
A área de advocacy da RESHAPE procura contribuir ativamente para a implementação
de políticas públicas focadas numa execução de penas cada vez mais humanista e
normalizada com a vida em sociedade, apresentando propostas concretas de soluções
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inovadoras para o sistema.

Influenciar Políticas Públicas
Estamos em diálogo com entidades que conformam o sistema prisional, desde o
Ministério da Justiça, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a Provedoria
de Justiça, deputados, tribunais, autarquias, universidades, empresas e associações.

Campanhas de Comunicação
Promovemos uma maior consciencialização sobre a realidade da prisão, através de
campanhas de comunicação que divulguem dados sobre o sistema prisional, bem
como projetos e histórias de sucesso.

Produção e Publicação de Dados
Contribuímos, em articulação com a academia, para a produção de conhecimento
sobre a execução de penas e tornamos pública e acessível para qualquer cidadão a
informação disponível sobre o sistema prisional português.

Promoção de Eventos Públicos
Organizamos o Prison Insights, um evento internacional que divulga soluções e
abordagens inovadoras relacionadas com as prisões e com as pessoas que
contactaram com o sistema prisional, em Portugal e no mundo.
13

07. COMUNICAÇÃO
Métricas website
Nº de Sessões

6 907

Visitantes únicos

4 338
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Tempo médio de visita
Resultados de Pesquisa Google

41%
44%

2m 36s
+160K

8%
78%

Picos de visita ao website
24 de Março de 2021 (Artigo no Observador)
26 de Abril de 2021

(Redes próprias - PI21)

26 de Julho de 2021

(N.S.)

Por onde chegam os visitantes
Org anic Search
Direct
Social
Referral
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* A diminuição de visitas ao site deve-se essencialmente a
uma maior inconstância sentida ao longo do ano na produção
de conteúdo próprio e da respetiva comunicação via redes
sociais, fruto das limitações da equipa e dos recursos.

07. COMUNICAÇÃO
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Likes Facebook Geral

Assinantes Newsletter Geral

1 de Janeiro

3 091

31 de Dezembro

3 305

7%

Seguidores Instagram Geral
1 de Janeiro
31 de Dezembro

476
1 080

1 177

Presença nos media

35

127%

718

31 de Dezembro

932

Nº de artigos publicados

33%

84%

7

75%

30%

Assinantes Newsletter RC

15

31 de Dezembro

Publicações no Blog

1 de Janeiro

31 de Dezembro

883

Comunicação Social

Seguidores Linkedin

1 de Janeiro

1 de Janeiro

Seguidores Instagram RC
74
252

241%

1 de Janeiro

4 190

31 de Dezembro

6 364

52%

07. EVENTOS
Os eventos são momentos importantes para sensibilizar para a causa e para dar a
conhecer a organização. Com o aumento da equipa, tem sido possível aceitar mais
convites e estar presente em mais eventos e encontros organizados por diversas
entidades. Em 2021 estivemos em 30 eventos como oradores e organizámos o
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Prison Insights ‘21 em formato online.

PRISON INSIGHTS ‘21

317

9,1

16

9

1ª

5

Participantes
registados

Países

Edição
online

16

Avaliação média
das sessões (1 a 10)

Nº de países presentes
por sessão

Sessões
online

4 MARCOS DE ADVOCACY
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Dossier apresentado aos
principais decisores
administrativos, políticos e
legislativos.

1 Proposta de

Alteração Legislativa

317 participantes
registados de 16 países.

Base para um segundo
estudo que está a ser
preparado sobre os custos
da implementação de
casas de transição em
Portugal.

1 Estudo desenvolvido
em parceria com a
Academia
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Apresentada na audição
parlamentar da
subcomissão para a
Reinserção Social e Assuntos
Prisionais.

O movimento Rescaled tornou-se
uma associação internacional,
sediada em Bruxelas, da qual a
RESHAPE é membro fundador e tem
assento na direção.

Nota: Para esclarecimento dos conceitos utilizados na RESHAPE, chamamos Casa de Transição aos lugares exteriores à
prisão para o cumprimento final de pena e adaptação à liberdade condicional, e Casas de Saída aos lugares para quem já
se encontra em Liberdade (Condicional) e não tem outro tipo de suporte no exterior.

08. FUNDRAISING
A atividade de fundraising seja através de
candidaturas a financiamentos e prémios
(públicos e privados), seja através de
donativos de particulares e de quotas de
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associados, é uma atividade essencial para a
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prossecução dos fins da associação. Assim,
pode ver-se o esforço que existiu no ano de
2021.

2021

2020

Candidaturas submetidas

22

26

Candidaturas aprovados

7

6

Valor candidaturas

844K

596K

Valor candidaturas aprovadas

392K

104K

Valor Donativos

10. 807 € 7.698 €

Valor Quotas

2.400 €

2.375 €

III. IMPACTO

A NOSSA ABORDAGEM

RESHAPE | RELATÓRIO ANUAL 2021

1.

3.

IN

Meio Prisional

Liberdade

6.

INSCRIÇÕES

Articulação com
as equipas
técnicas dos EP’s
para recolha de
inscrições e
seleção dos
interessados.

EMPREGO*

Trabalho de
transição, numa
unidade
produtiva dentro
do EP.

2.

FORMAÇÃO

Implementação
da Academia
Reshape pelos
voluntários e
equipa técnica
da RESHAPE.

4.

APOIO
INDIVIDUAL

Preparação para a
liberdade e apoio
no processo de
transição com o
Gabinete Reshape.

20

OUT

* Ainda só existe uma unidade produtiva, da RESHAPE
Ceramics, no EP de Caxias, pelo que maior parte dos
beneficiários apoiados pela RESHAPE passam para a
fase 4 diretamente.

5.

AUTONOMIA

Empregabilidade e
plena autonomia.
Reinserção Social
digna.

APOIO
INDIVIDUAL
Apoio pelo
Gabinete
Reshape e
Programa de
Mentores.

A RESHAPE contribui para que
cada um dos seus beneficiários
– pessoas que estão ou
estiverem presas em algum
momento da sua vida – alcance
o seu pleno potencial enquanto
pessoa e cidadão, reintegrandose de forma plena na sociedade.

CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

112
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Beneficiários
envolvidos em
atividades

Idade*
64 anos
22 anos
37 anos
idade média

Grau de Escolaridade*

Género*

22%

39%

32%

7%

2º
ciclo

3º
ciclo

Ensino
Secundário

Ensino
Superior

91%

Homens

9%

Mulheres

*Nota: Dados calculados com base na informação recolhida de 74 beneficiários.

79
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IN

Beneficiários

Meio Prisional

33

OUT

Beneficiários

Liberdade

Troca de correspondência (com nível variável
de adesão / participação)

Programa de Mentores.

Academia Reshape (Presencial) E.P. de Caxias e
de Vale de Judeus

Acompanhamento individual para a autonomia
pelo Gabinete Reshape.

Acompanhamento individual de preparação
para a liberdade

Empregabilidade na Reshape Ceramics.

ACADEMIA RESHAPE

69

3
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Beneficiários
envolvidos

À DISTÂNCIA

Estabelecimentos
Prisionais (Caxias,
Alcoentre e Vale de
Judeus)

PRESENCIAL
31 participantes.

69 participantes.
+280 Cartas enviadas
para 3 E.P.

17 sessões presenciais
em 2 E.P.

AVALIAÇÃO FORMAÇÃO*

Avaliação de 0 a 10 (sendo 10 o mais positivo)

8,5

Classificação das
atividades desenvolvidas
nas sessões

9,1

Se recomendariam o
programa a um amigo ou
familiar.

95%

19 dos 20 participantes
responderam que teriam
interesse em participar num
programa semelhante no
futuro.

A Academia Reshape serviu para “(…) aumentar conhecimentos e aplicá-los no meu diaa-dia, estimulando novas soluções no futuro."
22

*Nota: Dados calculados com base na informação recolhida de 20 beneficiários que concluiram a Academia
Reshape no E.P. de Caxias.

TESTEMUNHOS

"

Soube a pouco, mas foi uma boa
forma de conhecermo-nos (ao
próprio) e ter uma maior noção
quanto ao que mudar em nós.

"

(…) compreendi que trabalhando se
consegue tudo.

"
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ajudou-me a ver as coisas de outra forma.

"

23

revoltado e antes era calmo. O projeto

"

"

Desde que fui preso que fiquei mais

VOLUNTARIADO
PROCESSO DE SELEÇÃO

candidaturas
recebidas online

sessões de
formação online

9 entrevistas
individuais

6 voluntários
selecionados

(receberam nova
formação).

SOBRE A FORMAÇÃO
4%

"

Guardo especialmente (…) o facto de estarem

assentes na confiança criada entre os reclusos e
numa experiência de corresponsabilização e
entreajuda.

Pareceu-me bastante útil (…) pois é difícil obter informação

"

Taxa de seleção de
novos voluntários

"
24

17 participantes

sobre o sistema prisional português através de outras fontes.

"
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151

GABINETE RESHAPE
Durante o ano de 2021, o Gabinete continuou a assumir um importante papel no
acolhimento e acompanhamento de beneficiários. Em Junho, foi estabelecida uma
relação de colaboração com as Equipas de Reinserção Social da DGRSP, que resultou
em várias sinalizações e num aumento significativo do volume de beneficiários
identificados e atendidos, bem como numa estreita colaboração e
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complementaridade para a geração de maior impacto.

53

44

339

28

Novos beneficiários
identificados*

Atendimentos**

Beneficiários efetivamente acompanhados
e apoiados.

Média de 28 atendimentos por mês.

* Existem beneficiários que não comparecem ao 1º atendimento ou não devolvem o contacto.
** Atendimentos presenciais, por videochamada ou por telefone. Duração muito variável.

IN

OUT

Meio Prisional

25

11

Beneficiários

Liberdade

33

Beneficiários

GABINETE RESHAPE
Para que o apoio da RESHAPE possa ter o maior impacto possível, sempre em vista à
autonomia dos beneficiários e à sua plena integração digna da sociedade, trabalhar
em rede e em parceria, alavancando os recursos que outras organizações têm tornase um fator crítico de sucesso. Assim, a RESHAPE, tem procurado desenvolver parcerias
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com outras entidades do setor social.

3

16,7%

2

11,2%

Apoios sociais

Saúde

18

Parcerias
ativas

1

5,5%

3

16,7%

Habitação

Bens

7

38,9%

Sinalizações

1

5,5%

1

5,5%

Emprego

26

Jurídico

GABINETE RESHAPE

85

45

7

Taxa de integração
laboral dos
beneficiários
acompanhados pelo
gabinete no OUT.
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Empresas
contactadas

Integrações
sociolaborais

PROGRAMA DE MENTORES
4 Voluntários-

mentores
(Buddies) ativos

27

5 beneficiários
acompanhados
pelo seu buddy.

Postos de trabalho
angariados

21%

HISTÓRIAS RESHAPE

“Estou mesmo com vontade de fazer tudo bem agora,
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de trabalhar… a idade também ajuda. Tenho 44 anos e
quero mudar a minha vida!”
Em Maio de 2021, o Paulo saiu em liberdade, depois de
ter cumprido uma pena de 5 anos. Já tinha estado
preso anteriormente por duas vezes. Procurou a
RESHAPE, com uma grande motivação para procurar
um emprego e “virar a página”. Agora está integrado
numa empresa, que reconhece o desempenho e
compromisso do Paulo, para quem este “é um trabalho
novo, desafiante e muito positivo”.
O Paulo gosta muito de ler e de poesia e também
integra o programa de mentores da RESHAPE.

28

IV. CONTAS

12. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Demostração de Resultados

2021

Vendas e serviços prestados

27 690,19 €

19 931,48 €

194 332,87 €

133 792,43 €

8 807,25 €

-€

-€

-€

- 9 175,41 €

- 1 623,34 €

- 50 299,35 €

- 33 402,79 €

- 117 214,85 €

- 94 321,25 €

Imparidades (perdas / reversões)

-€

-€

Provisões (aumentos / reduções

-€

-€

Outros rendimentos

-€

134,77 €

- 1 311,37 €

- 35,66 €

52 829,33€

24 475,64€

- 1 538,03 €

- 1 537,25 €

51 291,30 €

22 938,39 €

-€

-€

51 291,30 €

22 938,39 €

-€

-€

51 291,30 €

22 938,39 €

Subsídios, doações e legados à exploração
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Variação de inventários na produção
Trabalho para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das mat. consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com Pessoal

Outros gastos
Resultados antes depreciações, gastos de financ. e
impostos
Gastos / reversões de depreciação e amortização
Resultado operacional
Gasto de financiamento (líquidos)
Resultado antes de impostos
Impostos sobre o rendimento do período
Resultado líquido

30

2020

13. BALANÇO

Balanço

2021

2020

Ativos tangíveis
Investimentos financeiros

7 116,96 €
1 383,22 €

8 654,99 €
715,80 €

8 500,18 €

9 370,79 €

8 807,25 €
-€
3 342,99 €
140,01 €
342,19 €
525 220,75 €

-€
59,22 €
2 752,11 €
-€
840,45 €
142 488,89 €

Total Ativo corrente

537 853,19 €

146 081,45 €

Total Ativo

546 353,37 €

155 452,24 €

Total Passivo

-€
32 322,20 €
51 291,30 €
83 613,50 €
1 834,68 €
3 693,09 €
-€
442 276,81 €
14 935,29 €
462 739,87 €

-€
9 383,81 €
22 938,29 €
32 322,10 €
92,73 €
3 668,35 €
16,79 €
105 244,67 €
14 107,50 €
123 130,04 €

Total Capital Próprio e Passivo

546 353,17 €

155 452,14 €
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Total Ativo não corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

Fundos
Resultados transitados
Resultado líquido do período
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes
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Total Capital Próprio

14. MOVIMENTOS TESOURARIA

REAL

ORÇAMENTO

DESVIO %

2020 REAL

184 002,31 €

215 097,16 €

- 14,5%

138 131,27 €

1. Bancos / Contabilidade / Seguros

2 276,10 €

3 922,23 €

- 42,0%

623,74 €

2. Estados / Impostos

1 167,26 €

4 552,85 €

- 74,4%

-

3. Recursos Humanos

112 797,95 €

120 215,34 €

- 6,2%

87 998,22 €

4. Comunicação & IT

5 783,86 €

9 641,18 €

- 40,0%

7 228,44 €

5. Operações

59 540,21 €

73 826,56 €

- 19,4%

37 157,91 €

6. Eventos

1 985,95

-

N/A

-

7. Outras Despesas

450,98 €

2 939,00 €

- 84,7%

5 122,96 €

RECEITAS

566 756,13 €

211 329,70 €

+ 168,2%

164 426,38 €

1. Financiamentos & Prémios

495 560,13 €

154 484,00€

+ 220,8%

144 124,00 €

2. Donativos

10 807,05 €

5 900,00€

+ 83,2%

7 698,54 €

3. Quotas

2 400,00 €

2 250,00€

+ 6,7%

2 375,00 €

4. Negócios Sociais

31 755,96 €

48 695,70€

- 34,8%

5 811,93 €

5. Eventos

16 122,83 €

0,00 €

N/A

-

6. Reembolsos do Estado

0,00 €

0,00 €

N/A

-

7. Bancos

0,00 €

0,00 €

N/A

-

10 110,16 €

0,00 €

N/A

4 416,91 €
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CUSTOS

8. Outras Receitas
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OBRIGADO
Tudo isto só tem sido possível pelas dezenas de pessoas e parceiros que diariamente
confiam no nosso trabalho e reconhecem a importância da reinserção social para que
um dia ninguém volte à prisão. Depende de todos, mudar o sistema e mudar as
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mentalidades. Obrigado por mais um ano.
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DEPENDE DE TODOS.

www.reshape.org

