ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES (APEnP)
PROGRAMA
(2018 – 2022)

Fundamentos

A Educação nas Prisões (EnP) consiste numa modalidade da Educação e Formação de Adultos
caracterizada pela especificidade do contexto e público-alvo, realizada sob condições indeterminadas
da prática e de alguma complexidade, por professores/formadores, que, não raramente, se confrontam
com inerentes imperativos de segurança, escassez de recursos e de saberes adequados ao exercício da
sua atividade.

Estes profissionais carecem não só de (in)formação contínua como aprofundada, sendo fundamental
fomentar a discussão de práticas, de momentos de partilha e de discussão sobre toda uma
multiplicidade de matérias que confluem ao espaço prisional, promovendo respostas seguras e
eficazes com vista a uma melhor preparação de reclusos-formandos a uma mais profícua reinclusão
no seio familiar, na sociedade e no mercado de trabalho – objetivo primacial da EnP.

Com base em tais pressupostos, e partindo de um reconhecimento alargado de que o sucesso em
termos de reinserção estará intimamente relacionado com o passado pessoal e profissional, bem como
de políticas de acompanhamento pós-libertação – destacando-se no percurso a formação
escolar/profissional que o recluso-formando realiza durante a sua estadia na prisão –, é de toda a
justiça realçar o contributo de professores e formadores na consecução de um tal desiderato.

Objetivos/Plano de ação

A criação de uma Associação que responda a estes anseios, aspirações e necessidades de formação,
que potencie o exercício da atividade docente dirigida a uma população e a um contexto único, tal
como o prisional, no quadro de um desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional
equilibrados, e que simultaneamente assuma um papel de referência no campo da educação e
formação no espaço nacional – com particular relevo para as Recomendações do Comité de Ministros
do Conselho da Europa aos seus Estados Membros, Recomendações n.º R (89) 12 –, mobilizam os
seus promotores em torno de um conjunto de finalidades a alcançar:



Como Associação afiliada da European Prison Education Association e no seguimento das
Recomendações do Conselho da Europa, pugnar pela defesa, promoção e desenvolvimento da
Educação nas Prisões no território nacional.



Proceder a uma avaliação/monitorização das condições facultadas ao processo de educação e
formação do recluso.



Estabelecer protocolos ou convénios com entidades públicas e privadas direta ou indiretamente
relacionadas com a temática da educação no âmbito prisional, objetivando potenciar o
desenvolvimento psicossocial do indivíduo recluído.



Tendo por base o cumprimento do objetivo primacial da EnP e dada a sua imprescindibilidade no
tempo atual, promover o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação em contexto de
formação, com salvaguarda para regras e normas de segurança nos EPs.



Incentivar a população reclusa à frequência de atividades de formação que conduzam,
designadamente, à conclusão da escolaridade obrigatória, bem como à frequência do Ensino
Superior.



Celebrar acordos com municípios e/ou estabelecimentos de ensino, que desenvolvam programas
de formação nas prisões, com vista a que, sempre que possível, possam ser disponibilizados
recursos que satisfaçam algumas necessidades das escolas dos EPs.



No espírito de uma comunidade de prática, assumir a APEnP como promotora de espaços de
discussão, de intercâmbio de ideias, de experiências e de saberes entre profissionais de EnP, com
vista à criação de momentos de aprendizagem, de reflexão e de conhecimento, nomeadamente
através da sua página web, Newsletter, redes sociais, entre outros meios à sua disposição.



Agregar em torno da Associação entidades promotoras ao seu desenvolvimento, procedendo, para
o efeito, à formalização de uma parceria estratégica com a UTAD, assumindo, o Departamento
de Educação e Psicologia (local sede da APEnP), na área da EnP, papel de entidade coordenadora
de programas de investigação e formação (contínua e especializada) destinada a
professores/formadores e demais atores do universo prisional.



Fomentar a divulgação de atividades, de boas práticas, de participação em projetos, bem como a
produção de trabalhos/artigos no campo da EnP sob responsabilidade científica de um dos
membros fundadores da APEnP - Prof. Doutor Armando Loureiro (Departamento de Educação e
Psicologia – UTAD).



Proceder à elaboração de um estudo a nível nacional, visando melhor conhecer o profissional de
EnP (experiência em contexto prisional; conceções do professor sobre a Educação nas Prisões;
perfil de competências; necessidades de formação;…).



Posicionar a APEnP como interlocutor privilegiado dos profissionais que exercem a sua atividade
em contexto prisional, em reuniões/encontros/debates com decisores políticos responsáveis pelo
desenho e efetivação de políticas na área da Educação nas Prisões.



Face a um notório desajustamento, à realidade atual, de algumas das matérias constantes do
Despacho Conjunto n.º 451/99, de 1 de junho, promover a apresentação de um novo diploma.



Contribuir para o reconhecimento do dia 13 de outubro como Dia Internacional da Educação nas
Prisões.



Promover a organização de conferências, congressos, debates temáticos e demais atividades
relacionadas com a EnP, nomeadamente:
- Organização do Congresso bienal da APEnP, objetivando para o mandato 2018-2022 a
realização de dois eventos: 2020 e 2022 respetivamente.



Produzir uma Newsletter, de caráter bimestral, com conteúdos de associados, colaboradores e,
também, de (ex)reclusos-formandos, os quais poderão assumir modalidades diversas (ex. artigos;
entrevistas; textos literários; exposições; reportagens sobre eventos; notícias;…).



Apoiar e divulgar a realização de atividades com a população recluída nas áreas da Música,
Dança, Artes Cénicas, Artes Plásticas (desenho, pintura, gravura, escultura, artesanato),
Fotografia, Literatura, Desporto, entre outras.
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