
Não é um novo Hotel. É a
prisão do futuro em São Miguel
Novo projeto de arquitetura para construir o futuro modelo prisional em Portugal deverá ser implementado na ilha de São

Miguel. Aposta passa por criar uma cadeia mais humanizada que aposte na formação profissional e social dos reclusos

Reclusos vão passar a viver numa pequena comunidade com zonas verdes e Locais de formação profissional
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O futuro estabelecimento pri-
sional da ilha de São Miguel
será o primeiro a nível nacional
a mudar o paradigma na reabi-
litação dos reclusos.

As imagens do projeto de ar-
quitetura, num primeiro olhar,
podem-se confundir com um
novo hotel, mas na realidade tra-
ta-se do futuro estabelecimento

prisional na ilha de São Miguel.
O desenho do projeto, con-

cebido para ser aplicado a ou-
tros estabelecimentos prisio-

nais em Portugal, foi elaborado

por uma equipa da Faculdade
de Arquitetura da Universida-
de de Lisboa (FAUL), estando

apenas a aguardar a abertura
dos concursos públicos para se
iniciar a sua construção.

A promessa dos políticos para
se construir um novo estabe-
lecimento prisional em São Mi-
guel é antiga, tendo sido apre-
sentada por representantes do

governo ligados ao PS e PSD.
Talvez, por isso, existem mais

dúvidas do que certezas sobre
se este projeto vai, efetivamen-

te, passar do papel para a fase
de construção.

"Celas individuais que mais

parecem quartos (...), um am-
biente geral de paz e tranqui-
lidade". Foi assim assim que o

Expresso , em notícia de 7 de ju-
lho, descreveu o projeto apre-
sentado publicamente, em Lis-
boa, revelando imagens do

projetos com muitos espaços
verdes e jardins.

Os comentários que surgiram,
nas redes sociais, foi que pare-
ciam residências universitárias,
mas com melhores condições.



Em declarações ao jornal Diá-
rio de Notícias o responsável pela
elaboração do projeto explicou
como foi elaborado o novo de-
senho das futuras prisões.

O arquiteto Jorge Mealha,
responsável, com o arquiteto
paisagista Jorge Cancela, am-
bos da FAUL, pelo desenho do

"programa-base" das novas pri-
sões, sorri. "Esse comentário so-

bre a residência universitária
tem razão de ser. Como socie-
dade nunca estaremos de acor-
do sobre onde gastar o dinhei-
ro. Mas considero que as prisões
fazem parte do mesmo sistema

que os hospitais e as escolas. São

uma síntese dos outros dois, e
sao necessárias porque os ou-
tros falharam."

Descreve o projeto que vai
sair da FAUL como o de "luga-
res de reabilitação e reinserção
onde a qualidade do espaço
deve contribuir para diminuir
o stress." E frisa: "A pessoa não

tem de acordar todos os dias e
sentir-se estigmatizada."

Os dois primeiros estabeleci-
mentos prisionais da nova ge-
ração a serem construídos fi-
cam localizados na ilha de São

Miguel e Montijo, mas existem
ainda projetos para construir
novos estabelecimentos prisio-
nais no Minho, Aveiro e Algar-
ve, criando uma capacidade
para instalar 2400 reclusos.

Segundo o Ministério da Jus-

tiça, o estudo de conceção para
uma Prisão do Século XXI, des-
envolvido pela Direção Geral de

Reinserção e Serviços Prisionais

e pela Faculdade de Arquitetu-
ra de Lisboa, resultou num
"novo modelo mais humaniza-
do, mais sustentável e de acor-

do com as normas de referência
internacional" a aplicar aos no-
vos estabelecimentos prisionais.

Já o diretor-geral dos servi-

ços prisionais, Rómulo Mateus,
explicou que a construção de
dois novos estabelecimentos
prisionais não tem que ver com

"problemas de sobrelotação"
nas cadeias, mas sim com a cria-

ção de melhores condições.
O Estabelecimento Prisional

de Ponta Delgada, com um in-
vestimento entre 45 e 50 mi-
lhões de euros, terá uma área
bruta de 22.600 metros qua-
drados e 41 mil metros qua-
drados de espaços exteriores,
entre os quais cinco campos de

jogos, para uma população a
rondar os 500 reclusos.

O Diário de Notícias revela

que Jorge Mealha, o arquiteto
de 59 anos que desenhou o pro-
grama base de arquiteturadas
novas prisões portuguesas, quis,
com o colega paisagista Jorge

Cancela, autor da proposta es-

tratégica para o território e es-

paços exteriores), vivenciarem
a experiência de ficarem em re-
clusão durante alguns dias, mas
essa proposta foi recusada pe-
los Serviços Prisionais.

Mesmo assim, os arquitetos
estiveram a visitar todos os es-
tabelecimentos prisionais para
obter uma experiência aproxi-
mada dos problemas reais do
sistema prisional.

"Foi percetível a dureza da
vida na prisão. Vimos algumas
em que havia umas oito pessoas

por compartimento, nuns 20
ou 30 metros quadrados, em
beliches. E a impressão com

que fiquei no fim dessas visitas
é que os portugueses há 50 anos

ignoram as prisões. É como se

aquilo não existisse. Há uma to-
tal falta de investimento no sis-

tema prisional. E depois espe-
ramos que por milagre haja
uma redenção", explicou.

Novo modelo de celas para os reclusos



Desenho mostra zona interiorda cadeia com espaços verdes

O arquiteto acabou por apostar
num modelo de estabelecimento

prisional que contribuirá para a
reabilitação dos condenados.

"Uma parte considerável da
população prisional é compos-
ta pelos "deserdados", esqueci-
dos por todos. Gente pobre e

pouco instruída que de algum

modo ficou à margem. E que se

desenrascou como pôde, e cla-
ro muitas vezes pisando os ris-
cos que todos nós, enquanto so-
ciedade consideramos
inaceitáveis. E que esta maio-
ria está condenada a funcionar
em circuito fechado de conde-

Novo modelo de prisão pretende apostar na formação profissional e social



Recluso queixa-se de ciclo
vicioso e falta de alternativa
Recluso escreveu carta a
denunciar que o Estado

gasta milhões em prisões
as pessoas acabam por
sair com piores

comportamentos
LUÍS PEDRO SILVA/DN
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"Não há alternativas, de ree-
ducação e ressocialização.
Onde estão os cursos dentro e
fora das prisões? (...) O Estado

prefere alimentar a máquina,
gastar milhões de euros com
prisões em que as pessoas saem

pior do que entram, e mal saem
reincidem no crime, e voltam
a ser presos, é o ciclo intermi-
nável das cadeias. (...) Amáqui-

na do prejuízo, que é alimenta-
da pelas famílias geralmente
desfavorecidas dos reclusos. (...)
Dá para ver como são atrope-
lados os nossos direitos, não?".

Esta foi a mensagem de um
recluso publicada numa repor-
tagem apresentada no Diário
de Notícias que retrata um pro-
blema nacional com a reabili-
tação dos reclusos.

"Enfim, o suplício arrasta-se
e no final quando me abrirem a
porta o rapaz de 30 anos que
entrou cheio de sonhos e espe-
rança vai sair um homem fali-
do, amargo, revoltado", contou
o recluso.

Com o novo projeto daprisão
vão ser alterados alguns proce-
dimentos na reabilitação.

A novo projeto prevê a cons-

trução de "uma pequena cida-
de" onde "é como se houvesse
dois largos, duas ruas (uma
principal e uma secundária) e

um conjunto de pátios, quatro
no caso dos Açores e seis no caso

do Montijo", contou Joaquim
Carlos Rodrigues, presidente
do Instituto de Gestão Finan-
ceira e Equipamentos da Justi-

ça, organismo responsável pela
construção da nova prisão em
São Miguel.

O responsável acrescenta que
o objetivo é que no futuro a pri-
são funcione como uma pe-
quena comunidade, onde os re-
clusos tenham formação
profissional e social. ?

Não existem estudos sobre a
taxa de reincidência dos reclusos

O Ministério da Justiça revelou,
em janeiro, através da resposta
a um requerimento apresenta-
do pelo PAN, na Assembleia da
República, desconhecer a taxa
de reincidência dos reclusos em
Portugal.

As questões colocadas pelo
partido incidiam especifica-
mente sobre os crimes de ca-
riz sexual, mas o Ministério
da Justiça reconhece que a si-
tuação é comum aos outros

tipos de crime.
Existe um protocolo de co-

municação de dados entre o Ci-
tius — o sistema informático
dos tribunais — e o Sistema de

Informação das Estatísticas da

Justiça que permite fazer essa

contagem, mas o sistema "pa-
dece de graves insuficiências",
pelo que não é possível "traçar
um retrato minimamente fiá-
vel do nível de reincidência dos

condenados", lê-se no docu-

mento apresentado pelo Mi-
nistério da Justiça.

O ex-ministro da Justiça La-
borinho Lúcio referiu, em de-
clarações ao DN, em 2012, que
"sem uma noção tão rigorosa
quanto possível da taxa de rein-
cidência, dificilmente será pos-
sível programar e definir polí-
ticas que, relacionadas com a
matéria dos fins das penas, per-
mitam intervir de modo a que
a escolha destas e a sua respe-



Falta informação sobre a taxa de
reincidência em Portugal

tiva medida se voltem para a re-
dução da própria reincidência.
Afinal, só pode combater-se efi-
cazmente aquilo que se conhe-
ce bem".

O Ministério da Justiça já re-
velou estar a trabalhar para ul-
trapassar esta lacuna no siste-
ma e apresentar estudos sobre
a taxa de reincidência.

"No âmbito das estatísticas
da Justiça, está prevista a re-
colha de dados sobre a reinci-
dência dos condenados em
processos-crime na fase de jul-
gamento findos nos tribunais
judiciais de primeira instância",
revelou o MJ, numa notícia pu-
blicada no Público. ?


