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Introdução - Fabien Laffont 

O projeto Integra  

O objetivo do Integra é melhorar a transição entre a prisão e/ou reinserção e os serviços 

comunitários para indivíduos considerados sob risco de radicalização ou que já foram 

radicalizados. Este projeto propõe-se alcançar esse resultado através da promoção de uma 

prevenção holística da radicalização e de um foco no desenvolvimento das competências dos 

indivíduos radicalizados, mas também das organizações e dos profissionais que trabalham na linha 

da frente. Os objetivos específicos deste projeto são os seguintes: 

• Transpor práticas existentes numa maior escala e entender o seu papel do ponto de vista da 

prevenção da radicalização e da desvinculação/desradicalização; 

• Desenvolver de programas de competências para as equipas que trabalham na linha da 

frente com os reclusos, do ponto de vista da reintegração na sociedade, incluindo 

funcionários da prisão e da reinserção, e organizações que trabalham em estreita 

colaboração com os serviços prisionais; 

• Estabelecer um modelo de orientação local para apoiar os ex-reclusos radicalizados e as 

suas famílias; 

• Garantir a partilha de conhecimento e a colaboração entre autoridades e organizações 

relevantes que trabalham com indivíduos vulneráveis à radicalização ou que já foram 

radicalizados. a garantir que indivíduos radicalizados sejam tratados de maneira consistente 

durante e após a prisão, de forma a por um fim ao fenómeno da radicalização o mais rápido 

possível. 

O presente trabalho corresponde a uma das primeiras etapas deste projeto, nomeadamente à 

descrição de teorias e práticas existentes a nível nacional e europeu sobre a prevenção da 

radicalização que conduz ao extremismo violento, a desradicalização e a desvinculação no contexto 

da justiça criminal. Com base na recente literatura publicada nesta área (artigos científicos, 

relatórios de pesquisa, revisões etc.), iremos rever os estudos existentes sobre a prevenção da 

radicalização em contextos penitenciários a nível europeu e a níveis nacionais específicos (França, 
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Grécia, Portugal, Itália e Bulgária), com especial atenção às estratégias que incentivam a 

desradicalização e a desvinculação e os fatores que contribuem para a sua eficácia. 

 

Radicalização enquanto processo 

Em primeiro lugar, é muito importante especificar o que se entende por "radicalização". A 

nossa abordagem à radicalização será a base para definir as práticas e teorias relevantes sobre 

prevenção e desvinculação. A revisão de literatura publicada pelo projeto R2PRIS (Ionescu et al, 

2016) reúne as definições propostas nos últimos dez anos. Ao examinar essas definições, 

compreende-se que pelo menos um aspeto é unânime em todas elas: considerar a radicalização 

como um processo. Desta forma, não se pode considerar o fenómeno da radicalização como um 

ato isolado, um inexplicável ponto de inflexão, onde apenas as suas causas teriam que ser 

estabelecidas. A “dimensão processual da ação” (Crettiez et al, 2017) tende a considerar a 

radicalização como uma construção individual que o conceito sociológico de “carreira” nos ajudará 

a compreender, de acordo com os diferentes tempos e fatores-chave envolvidos. A análise de 

carreiras revela mudanças de status, a passagem de limiares, “momentos cruciais que são 

sistematicamente codificados como índices do progresso de um processo” (Poussou-Plesse, Bessin, 

et al, 2009: 255). Assim, esta abordagem abrangente torna possível definir as carreiras típicas de 

indivíduos radicalizados, para os quais será mais fácil adaptar as ferramentas de prevenção com 

base no seu progresso no processo de radicalização. 

A radicalização é considerada um processo pelas organizações que combatem o terrorismo, 

sendo a lógica preditiva atualmente o paradigma operacional em países como a França, apesar dos 

óbvios casos de injustiça que podem ocorrer ao aplicar o princípio da antecipação. Como Claire de 

Galembert afirma: “O objetivo presumível da luta contra a radicalização provoca um deslocamento 

não negligenciável. Enquanto o reconhecimento dos prosélitos implica a delimitação de uma 

categoria, a identificação de reclusos em vias de radicalização pressupõe entender um processo 

contínuo com base na interpretação de sinais considerados precursores” (2016: 62). Iremos 

examinar as implicações dessa mudança de paradigma para as administrações penitenciárias.  
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A radicalização como um processo envolve, portanto, uma mudança gradual no tempo, na 

ideologia, nas crenças, na conduta e nas motivações. A definição proposta pelo sociólogo Farad 

Khosrokavar (2014) tem sido frequentemente usada para definir radicalização: “um processo pelo 

qual um indivíduo ou um grupo assumem uma forma violenta de atuar, diretamente ligada a uma 

ideologia extremista com conteúdos políticos, sociais ou religiosos, que desafiam a ordem 

estabelecida a nível político, social ou cultural”. Foi também assim que os investigadores da ICSR, 

Vidino e Brandon (2012), definiram a radicalização cognitiva, assim como o seu ponto mais 

extremo, a radicalização violenta. No entanto, o relatório de investigação do projeto de investigação 

jurídico publicado em abril de 2017, baseado em investigação qualitativa para uma análise 

procedimental e biográfica do envolvimento em violência, resultou numa definição mais precisa e 

completa de radicalização. Esta é a definição que usaremos nesta revisão de literatura: 

Definiremos radicalização como a adoção gradual e em evolução de um 

pensamento rígido, uma verdade absoluta e não-negociável, cuja lógica estrutura 

a visão do mundo dos agentes, que fazem uso de ações violentas para a transmitir, 

mais frequentemente dentro de estruturas clandestinas formalizadas ou virtuais, 

que os isolam de referências sociais comuns e os leva a ter uma projeção grandiosa 

de si mesmos. A abordagem da radicalização é, portanto, baseada em três fatores: 

a sua dimensão evolutiva; a adoção do pensamento sectário; o uso de violência 

armada. (Crettiez et al, 2017: 10) 

Esta definição tem a vantagem de não considerar a noção de "contestação da ordem 

estabelecida", que teoricamente poderia ser aplicada tanto a ações terroristas como a movimentos 

sociais e formas de oposição política. Esta distinção também é importante dentro do contexto 

prisional, onde podem ocorrer formas de protesto violento por certos grupos sociais, sem que estes 

sejam associados à radicalização, mas sim a uma reação a condições desiguais ou discriminatórias 

da prisão. Assim, podemos ver em que medida o termo “radicalização” e a sua definição detêm um 

peso político não negligenciável. 

Esta definição tem também a vantagem de abranger o processo de radicalização cognitiva e 

de radicalização violenta. No entanto, é importante não considerar automática ou obrigatória a 

prática de atos violentos. O ativismo violento é mais um passo no processo de radicalização, sendo 
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resultado de mudanças que ocorrem durante a radicalização, levando os indivíduos a apoiar ou a 

envolver-se em práticas violentas, até terroristas. Ao considerar a radicalização como um processo 

com várias etapas, é possível agir contra o envolvimento no processo de radicalização violenta, se 

não for possível agir rapidamente contra a radicalização cognitiva. Esta distinção também é 

importante no contexto prisional se acreditarmos que um indivíduo radicalizado pode ser 

reintegrado na sociedade, após ter abandonado a adesão à violência. Por este motivo, é importante 

distinguir entre radicalismo e extremismo, estando este último diretamente ligado a atos terroristas, 

de acordo com o relatório da RAN (2016). 

Ao optar por pensar a radicalização enquanto processo, como uma carreira sociológica, com 

os seus próprios caminhos e etapas, devemos considerar esta carreira na sua pura dimensão 

temporal (nomeadamente onde o indivíduo se encontra nesta carreira de radicalização), mas 

também nas oportunidades contextuais que tornaram possível o desenvolvimento dessa carreira, 

ou seja, os múltiplos fatores envolvidos no processo, tendo em conta que certos fatores têm um 

maior peso em determinados momentos e de acordo com a lógica subjacente ao envolvimento 

radical de cada indivíduo (múltiplos mecanismos de envolvimento). Isto explica a heterogeneidade 

dos perfis dos indivíduos radicalizados, portanto, tão difíceis de avaliar e gerir. As recomendações 

do CRESAM (2018) avançam os principais fatores para identificar o problema num indivíduo 

considerado radicalizado: “identificar o momento específico no processo em que o indivíduo se 

envolveu no processo de radicalização”, “analisar a consistência dos vários fatores e o que os 

interliga” e finalmente “ identificar os possíveis pontos fracos do processo”. 

A prisão como local relevante para intervenção 

Vários fatores e várias linhas temporais estão, assim, envolvidas na construção da carreira de 

um indivíduo radicalizado. Destes, o encarceramento foi identificado como crucial no processo de 

radicalização pelos mídia, políticos e investigadores. O cientista político Gilles Kepel chegou ao 

ponto de comparar a prisão a uma "universidade jihadista". Deve mencionar-se que os assassinatos 

cometidos por Mohamed Merah em 2012 “colocaram a prisão sob ataque dos mídia e de críticas 

públicas” (Galembert, 2016: 63). A literatura recente tende, no entanto, a adicionar nuances a essa 

visão. A prisão como um lugar onde o crime ou terroristas são criados não é novidade. Além disso, 

a proporção de indivíduos radicalizados ou extremistas violentos na prisão pode dar origem a um 
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alarmismo desproporcional, como destacam Belkaïd & Vidal (2017): “Num artigo baseado numa 

investigação de cinco anos, Farhad Khosrokhavar estima que “40% a 60% dos reclusos são 

muçulmanos”. Ele especifica que existem vários tipos de práticas religiosas atrás das grades, sendo 

o “Islamismo jihadista” praticado apenas por uma minoria. Para Mourad Benchellali, ex-recluso 

em Guantánamo, o retrato atual do papel da prisão no processo de radicalização é desproporcional. 

Certos indivíduos radicalizam-se, mas a prisão não é a antecâmara do radicalismo. Num artigo para 

a OIP, Sarah Dindo destaca também esta tendência para o eufemismo por parte do Ministro da 

Justiça e do Chefe de Prisão, que “dizem que, dos 172 indivíduos presos por crimes ligados ao 

Islamismo radical, apenas 21 já tinham sido condenados”. O primeiro deduz que "devemos 

trabalhar com os 86% que se radicalizaram noutros lugares, em particular na Internet e nas redes 

sociais". O último conclui que "não existe uma ligação causal direta entre a reclusão e o 

terrorismo".   

Esta forma de classificar o papel da prisão não é necessariamente inconsistente, pois, em 

última análise, a maioria dos estudos mostra que a prisão não é o principal local de radicalização. 

Evidentemente, os recursos financeiros e humanos devem ser alocados proporcionalmente. No 

entanto, como destaca a socióloga Ouisa Kies, na realidade 86% dos indivíduos acusados ou 

condenados por atos terroristas radicalizam-se fora da prisão, "mas aqueles que realmente 

cometerão ataques são aqueles que estavam na prisão". Emmanuel Jovelin confirma no seu artigo 

“Da delinquência à radicalização”1: “Desde Khaled Kelkal em 1995 ao Mohamed Merah em 2012, 

de Mehdi Nemmouche em 2014, dos irmãos Kouachi e de Amedy Coulibaly em 2015 até 

Mohammed Lahouaiej-Bouhlel em 2016, os autores dos ataques recentes em França e na Bélgica 

compartilham certos traços em comum: delinquência, instituições educacionais e prisão” (Jovelin, 

2016: 59). Isto significa que a prisão desempenha um papel estruturante nos processos de 

radicalização e, particularmente, na preparação da transição até à etapa de radicalização violenta. 

Consequentemente, a prisão surge como um local pertinente para intervenção, cuja importância foi 

percebida por Dominique Vidal e Akram Belkaïd (2017), “impedir a radicalização na prisão exigirá 

a prevenção de uma convergência total e definitiva entre salafismo e jihadismo”. Este desafio é 

ainda mais importante na situação atual – marcada pelo retorno de indivíduos radicalizados que 

 

1 No original, De la délinquance à la radicalisation. 
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partiram para a Síria e de pessoas encarceradas, com base no princípio de antecipação aplicado 

pelas organizações encarregadas da luta contra o terrorismo. O jihadismo pesa nas autoridades 

judiciais e penitenciárias. O relatório da IFRI, publicado em abril de 2018, alerta sobre esta 

situação, sobretudo devido a pessoas que reincidiram apesar de terem cumprido pena por atos 

terroristas. A questão da reincidência de extremistas violentos em França "é ainda mais grave, uma 

vez que cerca de sessenta indivíduos condenados por atos terroristas devem ser libertados nos 

próximos dois anos" (Hecker, 2018: 7). Além de ser um desafio significativo, é uma missão urgente 

para combater a radicalização na prisão desenvolver estes sistemas de prevenção e gestão na prisão. 

Radicalização na prisão 

Após ser estabelecido que a radicalização deve ser considerada como um processo e depois 

de se comprovar que a prisão é um local importante para a concretização de ações de prevenção, 

devemos definir o que entendemos por radicalização na prisão, indo ao encontro do objetivo deste 

estudo. Como afirma Peter Neumann no relatório da ICSR (2010), as prisões são locais de 

vulnerabilidade, que concebem indivíduos que procuram as suas próprias identidades, que 

procuram proteção, ou então rebeldes, em número superior do que em outros meios. As prisões 

fornecem condições quase perfeitas para o desenvolvimento da radicalização, particularmente da 

radicalização religiosa. A radicalização na prisão tem características próprias: uma sentença tende 

a agravar a violência, a exclusão social e a radicalização, em geral, para todos. Mulcahy e colegas 

(2013) indicaram, corretamente, que esta altura de vulnerabilidade é um estímulo para o processo 

de radicalização. Estes autores propõem uma definição de radicalização na prisão facultada pelo 

Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça dos EUA: “o processo pelo qual reclusos 

que não causam nem planeiam atos terroristas explícitos adotam visões extremas, incluindo crenças 

de que medidas violentas precisam de ser tomadas para fins políticos ou religiosos”. O R2PRIS 

também se baseia na definição proposta por Goldman: “o termo radicalização nas prisões 

geralmente refere-se a indivíduos que são radicalizados na prisão e não a conspirações terroristas 

que estão a ser formuladas na prisão” (Ionescu et al., 2016: 11). 

Portanto, não há de facto necessidade de propor uma definição de radicalização na prisão que 

seja diferente da radicalização em geral. É sempre um processo de adoção gradual de um 

pensamento sectário rígido. A menos que esse processo ocorra numa localização delimitada, na 
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qual somos capazes de compreender o contexto temporal em que a radicalização acontece e agir 

sobre os fatores que podem contribuir para a sua realização. Focarmo-nos na prisão, após 

estabelecer de a radicalização enquanto um processo, leva-nos a restringir o nosso campo de ação 

a um local e a um momento específico do processo. Assim, estamos a lidar com um contexto em 

que podemos desenvolver sistemas ou intervir em sistemas já existentes, a fim de melhorar a 

prevenção e a gestão. Para que a prevenção seja eficaz, precisamos de saber com que indivíduos, 

em que momento e em que fatores devemos atuar. Com base em estudos realizados nas prisões dos 

EUA, Sinai (2014) desenvolveu um cronograma de sete fases para a radicalização violenta. 

 

 

 

Figura 1. As fases da radicalização na prisão (Fonte: Sinai, 2014) 

Muitos modelos dividem o processo de radicalização em fases explicativas. O de Sinai adapta 

estes modelos ao contexto da prisão. O autor demonstra que lidamos dois tipos de população: 

indivíduos condenados pela sua participação em atos terroristas e cujo envolvimento em atos 

terroristas está comprovado (indivíduos radicalizados), que formam grupos sociais dentro da prisão 

para "recrutar" (eles estão presentes na segunda fase, tornando-se parte do contexto de uma prisão). 

Ou então, lidamos com indivíduos que foram condenados por crimes comuns que, devido às suas 

histórias de vida e socialização, são suscetíveis à radicalização (indivíduos vulneráveis). É 

precisamente por a prisão reunir estas duas populações e as obrigar a coexistir que a mesma 

constitui um grande desafio na luta contra a radicalização. Crettiez e colegas (2017) afirmam que 

a experiência de reclusão pode fazer parte do processo de radicalização através dos grupos de 

afinidade dos reclusos, da influência de imãs oportunistas ou, em certos países, de experiências 

traumáticas. A importância das redes de relacionamento na prisão e a capacidade dos profissionais 

de diferenciá-las e categorizá-las pode ajudar a definir elementos-chave (contatos, guias espirituais) 

e contextos relacionais favoráveis à radicalização. Esta é a razão pela qual o problema da 

radicalização na prisão não corresponde apenas à prevenção entre indivíduos acusados ou 

condenados que estão numa posição vulnerável e recetiva ao discurso radical. Também 
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corresponde ao tratamento dos reclusos radicalizados dentro da prisão, para que sua influência 

sobre os outros reclusos não seja decisiva. 

Os objetivos desta revisão da literatura 

Esta revisão da literatura centra-se em relatórios e investigações recentes, publicadas na linha 

do combate à radicalização. O Islamismo radical não é o único setor da radicalização violenta, mas 

as publicações mais recentes tomam-no como referência. Contudo, o foco no Islamismo radical de 

forma alguma impede o desenvolvimento de ferramentas e sistemas que possam ser ampliadas a 

qualquer tipo de radicalização. 

O objetivo desta investigação é criar uma lista de abordagens e práticas no domínio das 

estratégias de prevenção para promover a desradicalização e a desvinculação individual de reclusos 

e ex-reclusos radicalizados na Europa. A prevenção é um fator-chave: é crucial investir em sistemas 

de intervenção nos locais que são propícios a radicalização, tais como a prisão, para atuar o mais 

rápido possível nos processos de radicalização. A eficácia da prevenção reside em grande parte na 

formação dos especialistas e profissionais que trabalham na linha de frente, em contato direto com 

reclusos envolvidos em processos de radicalização. Má distribuição prisional, má categorização, 

má desradicalização podem ter os efeitos opostos aos desejados. Por este motivo, a prevenção e a 

gestão de risco na prisão podem estar presentes em três níveis - três desafios que devem ser 

delimitados de forma adequada para alocar os recursos necessários. 

O primeiro desafio é a avaliação da radicalização. É crucial saber com o que estamos a lidar, 

que tipo de perfil de radicalização estamos a encarar, em que fase do processo é que o indivíduo 

avaliado está e a sua evolução. Esta avaliação determina de que forma o indivíduo radicalizado 

será tratado e os sistemas em que deve ser inserido. No entanto, o nível ainda elevado de 

perplexidade entre os vários perfis e categorias de indivíduos que foram ou estão a ser radicalizados 

é um obstáculo a uma avaliação adequada. Depois de ser delimitada a localização do problema 

nesta perplexidade, regressaremos às já existentes práticas de deteção e avaliação de reclusos 

radicalizados e proporemos soluções para melhorar os sistemas existentes. 

Após a etapa de avaliação, chega a etapa de gestão de riscos e o tratamento dos reclusos que 

foram ou estão a ser radicalizados. Este é o segundo desafio da prevenção, principalmente porque 
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o problema de propagação é inerente à prisão. Veremos como o sistema penitenciário gere a 

população radicalizada em certos países europeus e as formas propostas para combater a 

radicalização. 

O terceiro desafio que iremos propor é alusivo à reinserção e reintegração de reclusos 

radicalizados na sociedade. A maioria das pessoas que foram ou estão a ser radicalizadas deixarão 

a prisão e é inexequível não as apoiar nesta fase. Portanto, surge o problema da desradicalização 

e/ou desvinculação, que é um dos tópicos principais do projeto INTEGRA. Sistemas de 

reintegração já existem. O nosso objetivo será aprimorá-los e adaptá-los ao problema da 

radicalização com base no contexto local, formando profissionais e assistentes sociais na área, 

garantindo que são suficientes para desenvolver uma abordagem para cada caso. 

Por fim, iremos fazer uma revisão breve das recomendações sobre boas práticas e dos 

sistemas a serem implementados ou adotados, a fim de alcançar uma abordagem integral e 

operacional para o combate à radicalização. 

I/ Primeiro desafio: a avaliação – Fabien Laffont 

A identificação de indivíduos que estão a ser radicalizados e a avaliação de reclusos 

condenados por associação a crimes com fins terroristas é o primeiro desafio a ser enfrentado na 

luta contra a radicalização na prisão, dado o grau em que determina o seu tratamento no sistema 

prisional, bem como as condições para a sua reintegração após a prisão. Mas esta avaliação é uma 

tarefa difícil. Há uma necessidade de se clarificarem quaisquer dúvidas ou confusões em relação 

ao trabalho de avaliação e ter em conta as práticas existentes para fornecer recomendações 

pertinentes. 

1/ O cerne do problema: confusão 

Confusão quanto a sinais de religiosidade 

É frequente ser solicitado aos profissionais da linha de frente que realizem a avaliação. No 

entanto, as avaliações tendem a se centralizar em sinais de religiosidade, em particular no 

islamismo, e os profissionais da prisão demonstram um nível de desconhecimento substancial em 

relação a esta religião e às suas subtilezas. Como observa Mourad Benchellali, um ex-recluso de 
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Guantánamo que atualmente está envolvido na reintegração e na luta contra a radicalização: “em 

França não há distinção entre alguém que tem uma visão rigorosa do Islamismo e um extremista 

violento. Existe um elevado nível de confusão entre eles” (OIP, 2016). Os observadores têm a 

tendência a se focar nos indivíduos que apresentam uma prática religiosa do Islamismo que estes 

consideram rigorosa e, portanto, “qualquer forma de intensificação religiosa expõe os praticantes 

a uma vigilância reforçada (observação mais constante, potenciais escutas telefónicas, abertura de 

cartas, monitorização do que leem, trocas de informação com profissionais, etc.) e pode justificar 

medidas preventivas, como por exemplo, isolamento ou sanções como transferência para o bloco 

de punição” (Galembert , 2016: 68). Assim, deve-se garantir que estas práticas estigmatizantes não 

tenham o efeito de reforçar o processo que deveriam combater, como Farhad Khrosrokhavar 

salienta: “ao ampliar a suspeita a todos os muçulmanos e, em particular aos fundamentalistas, é 

criada uma estigmatização que pode contribuir para produzir o efeito de radicalização que se 

procurava prevenir”. No seu artigo, Claire de Galembert confirma a existência de mecanismos de 

reversão do estigma por parte de indivíduos submetidos a uma vigilância constante, nomeadamente 

através de uma exibição de uma “islamicidade” ostentativa, provocadora e contestatária. Estas 

atitudes podem ainda reforçar as crenças dos profissionais do sistema prisional relativamente a 

crenças terroristas por parte dos condenados, ainda que nada o prove empiricamente. 

A prática de conversão religiosa nas prisões evidencia esta confusão, que pode dominar os 

profissionais do sistema prisional. A conversão a uma religião não é equivale a radicalização. Já 

foi demonstrado repetidamente que a encarceração representa um momento na vida de um 

indivíduo que encoraja um retorno à religião, sendo que a prática religiosa possui um efeito 

estruturante na experiência da encarceração. Não obstante, no atual contexto em meio prisional, 

esta prática poderá ser interpretada de uma forma inteiramente diferente, lendo-se a conversão 

religiosa enquanto expressão de radicalização e não enquanto aprofundar da fé. Esta associação 

não deve ser realizada de forma automática. Contudo, de acordo com alguns investigadores, a 

conversão não é necessariamente sinal de extremismo, mas é, sim, necessária ao desenvolvimento 

de pensamento extremista. Porém, restam dúvidas relativamente esta interpretação. O relatório do 

R2PRIS (2016) sublinha a divergência entre opiniões dos investigadores relativamente à conversão 

religiosa: para estes últimos, o islão reestrutura as vidas dos detidos e a sua prática ocupa os seus 

dias de tal forma que os torna menos suscetíveis ao recrutamento por terroristas. De novo, 



 

16 
O projeto INTEGRA é cofinanciado pelo programa ERASMUS + (KA2 - Parcerias estratégicas para educação de adultos). O ERASMUS + é o 

novo programa da UE para educação, formação, juventude e desporto (2014-2020). 

considerar a radicalização enquanto processo individual permite-nos mais facilmente quebrar este 

debate. Não se trata de procurar saber o que representa a conversão no meio prisional, mas sim de 

a analisar à luz do sentido que a mesma toma, na visão do convertido e a justapor com a história 

do mesmo.  

Aqui reside justamente o problema da confusão ao qual se confrontam todos os atores da luta 

contra a radicalização. Não existe um único fator explicativo, não há um único perfil, não há um 

único tipo de história. Os indivíduos radicalizados não formam um grupo homogéneo e as 

diferentes investigações até agora não estabelecem um grupo de forma definitiva. A pluralidade 

dos perfis torna difícil a avaliação: o objetivo é a deteção de sinais de radicalização, ultrapassando 

o quadro do religioso. Além disso, considerando a alteração dos em causa, como o aponta 

Khosrokhavar, testemunhamos, na verdade, a emergência de um novo paradigma da radicalização 

em meio prisional. Os públicos já não são os mesmos: “Desde já, os jihadistas são frequentemente 

ignorantes em termos religiosos. Levam a cabo uma leitura muito seletiva do Corão”. 

“Frequentemente, eles passam de não praticantes a jihadistas, saltando a etapa de ‘religioso 

radical’. A radicalização precede a islamização” (apud OIP, 2016 : 2). 

Khosrokhavar (2015) testemunha a diversificação do registo do islão radical em meio 

prisional. Desde um modelo extrovertido do jihadista atribuído ao fundamentalismo religioso 

clássico, cujos traços são os seguintes: 

• O facto de deixar crescer a barba, funcionando como fator distintivo dos adeptos e os 

restantes; 

• A participação nas rezas coletivas não autorizadas em meio prisional, não conduzidas 

por um íman autorizado pela prisão; 

• A adoção de um comportamento agressivo perante os guardas, mas igualmente os 

detidos que não seguem a versão do islão promovida pelo detido em questão; 

• A contestação do íman aprovado pela prisão; 

• A indumentária conforme à dos Salafistas, que creem vestir-se de acordo com o 

modelo do profeta (djellaba, qamis, siwak); 

• Entre os convertidos, a adoção de uma atitude ultra-ortodoxa; 

• Desenvolvimento de uma forma de proselitismo. 
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• A constituição de grupos de várias pessoas a fim de promover uma visão ostentativa 

do islão, enquanto desafio contra as autoridades e as normas em vigor na prisão. Estes 

grupos servem também como proteção aos seus membros. 

• A promoção de atividades religiosas; 

• A apropriação de conhecimentos religiosos mínimos. 

Até um modelo introvertido do jihadista que dissimula a sua fé, e cujas características 

são as seguintes:  

 

• Barba curta; 

• Recusa à construção de redes maiores;  

• Rejeição do contacto com o íman da prisão em todas as circunstâncias;  

• Atitude introvertida, livre de proselitismo, invisibilização;  

• Novo tipo de relação entre o indivíduo radicalizador (personalidade forte) e 

radicalizado (indivíduo influenciável);  

• Rejeição de demonstrações de agressividade relativamente aos guardas e 

dissimulação da prática religiosa;  

• Rejeição de qualquer marcador religioso durante o Ramadão; 

• Estabelecimento de duos. 

Compreendemos, portanto, que a procura de sinais de religiosidade conduz à confusão e torna 

os meios de deteção inoperacionais.  

Confusão a propósito do labelling 

Em meio prisional, distinguem-se duas categorias de população quando discutimos a luta 

contra a radicalização. De um lado, os indivíduos condenados por associação a criminosos que 

preparavam atos terroristas (AMT) e que são por isso considerados indivíduos radicalizados, 

incluídos no quadro de prevenção terciária. Segundamente, os indivíduos condenados por ofensas 

comuns, emprisionados por delitos ou crimes não associados a terrorismo, mas entre os quais 

alguns são suscetíveis de dar início ou continuação ao processo de radicalização em prisão, logo, 

uma população vulnerável incluída no quadro da prevenção secundária. O método de avaliação e 

os sinais de deteção não podem evidentemente ser os mesmos para estas duas categorias.  
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A categoria AMT diz respeito a perfis e acusações muito diversas, de tal forma que este grupo 

de aparência potencialmente homogénea na realidade cobre realidades consideravelmente mais 

complexas. A lógica preditiva, exposta na introdução, enquanto paradigma da luta contra a 

radicalização, não encontra tradução perante a heterogeneidade dos perfis dos detidos por crimes 

relacionados com terrorismo. Como o faz notar Antoine Garapon, “Nós cofundimos ver vídeos e 

cometer atentados, confundimos ameaças e ações. Esta noção remete para a ideia de perigosidade: 

o nosso sistema depara-se com uma dificuldade cada vez maior na distinção entre o que é da ordem 

do facto material e o virtual. Hoje em dia, qualquer um pode partir até à Síria por diversas razões 

e será fortemente condenado: desconhecemos as suas intenções e nem o próprio indivíduo as 

conhece. Esta realidade coloca problemas de peso: levamos a cabo um julgamento de intenções” 

(Garapon et al., 2016: 69). Esta confusão é gerada pelo sistema judiciário, mas encontra-se 

igualmente, por conseguinte, no sistema prisional. Ouisa Kies mobiliza argumentos similares 

“Espanta-me que um combatente, dizendo claramente ter combatido pela Al-Nusra, e um salafista 

dito ‘quietista’, que viajou até à Síria durante algumas semanas com a sua família, recebam 

exatamente a mesma pena (nove anos de prisão)” (in Garapon et al., 2016: 68). O exemplo de 

indivíduos que retornam de zonas de guerra é particularmente ilustrativo desta dinâmica. Como 

destaca Crettiez e colegas (2017), existe uma pluralidade de motivos que justificam a partida para 

terras islâmicas, não redutíveis a uma vontade de combater, que na realidade podem surgir numa 

etapa seguinte, em função de encontros e oportunidades (aventura, razões humanitárias, 

aprendizagem do árabe, fuga sentimental, problemas locais, ausência de perspetiva de ascensão 

social, adesão islamista…). Todo e qualquer dispositivo de avaliação e grelhas e avaliação devem 

consequentemente atentar a esta diversidade de perfis. Investigadores como Khosrokhavar 

procuraram já estabelecer uma categorização mais detalhada dos jihadistas que partiram para a 

Síria. O autor classifica-os em 3 grupos: 

• Aqueles que regressam enquanto jihadistas com ideologias mais solidificadas 

suscetíveis de matar em sociedade; 

• Aqueles que regressaram desiludidos e que deveriam por isso ser tomados sob a 

alçada das autoridades para que possam desdoutrinar-se; 
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• Aqueles que regressaram traumatizados e num estado psicológico muito degradado. 

Estas duas últimas categorias não devem entrar em contacto com a primeira, sob o 

risco de recair num jihadismo cego. 

 

Além destes indivíduos rotulados de radicais sob critérios judiciários, existem igualmente 

pessoas “radicalizadas”, que não se encontram sob investigação pela justiça nem implicadas em 

processos ligados à sua radicalização. Podem ser indivíduos já envolvidos num processo de 

radicalização, cuja encarceração pode colocar os riscos de encorajar ainda o processo.  Destacamos 

igualmente uma categoria de indivíduos suscetíveis de se envolver no processo de radicalização 

durante a sua estadia na prisão. O perfil é tampouco homogéneo neste caso: existem “aqueles que 

aderem a este discurso a fim de obter proteção de um líder, com o objetivo de escapar a pressões 

exercidas por bullies ou outros indivíduos que procuram explorar as suas fraquezas; a sua adesão 

ao radicalismo é por vezes uma estratégia, inicialmente, mas a dinâmica de grupos pode produzir 

um radicalismo genuíno. Por fim, aqueles que pensam que reivindicar a sua pertença ao movimento 

islamista irá fortalecer o seu prestígio ou capacidade de ação: para os detidos que experienciam ser 

“menos de nada”, sobressair é importante. A vigilância estreita concretizada pela administração 

reduziu bastante esta última categoria” (Khosrokhavar, 2014). Percebemos, assim, em que medida 

a heterogeneidade dos perfis com os quais se confrontam os observadores produz uma verdadeira 

confusão na altura de estabelecer uma avaliação.  

Esta confusão, associada à confusão sobre os sinais de religiosidade, transforma os 

indivíduos mais visíveis, tais como os fundamentalistas, em alvos, atribuindo-lhes um rótulo de 

perigosidade não justificado, visto que eles não apelam à violência. Porém, este labelling em meio 

prisional enquanto perigosos, sem justificação, acarreta consequências já notadas. Galembert 

enfatiza a existência de “uma distinção discursiva entre os radicalizados e os outros”, tornando-se, 

assim, um género de figura da ação pública no contexto do sistema carcerário. Os dispositivos de 

avaliação e deteção de comportamentos desviantes produzem efeitos e problemas bem conhecidos, 

identificados pela teoria do labelling. Howard Becker estima que o facto de designar um indivíduo 

como desviante terá efeitos negativos junto do seu ambiente e na sua identidade, que tendem a 

reforçar ainda mais a as condutas consideradas desviantes. Este elemento ganha ainda mais 

relevância perante a opacidade dos critérios empregues na seleção das pessoas consideradas 
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radicalizadas, como o relembra o “Controlador-Geral dos locais de privação de liberdade francês”2: 

“A título de exemplo, a administração penitenciária tinha inicialmente classificado como 

“irrecuperável” um dos nossos clientes em Fresnes, e pensado em transferi-lo para Lille, ainda que 

não se tenha de todo averiguado e estabelecido o seu nível de radicalidade, e que ele se encontre 

agora sob controlo judiciário. Foi necessária uma intervenção do juiz de instrução para que a 

transferência fosse evitada”, segundo os advogados, que sublinham que este não o único exemplo 

no contexto da “tarefa problemática de categorização levada a cabo pela Administração Prisional” 

(2016 : 44). Deste modo, notamos a confusão jurídica nesta vontade de detetar os perfis 

radicalizados e de os tratar de forma diferente (através de sanções, rusgas, afetações), sob o risco 

de gerar status para prisioneiros específicos, que podem participar no seu desenvolvimento. Uma 

injustiça para com uma pessoa considerada radicalizada – quando na verdade não o é – pode 

encorajá-la a realmente envolver-se num genuíno processo de radicalização. Assim, é crucial 

definir de forma eficiente categorias mais detalhadas no processo de radicalização, a fim de tornar 

as avaliações mais operacionais na luta contra a radicalização. 

Confusão a propósito dos objetivos 

Pode igualmente surgir confusão ao nível dos objetivos que atribuímos aos dispositivos de 

avaliação. Se os objetivos não são claramente definidos, arriscamo-nos a produzir observações 

demasiadamente amplas, demasiadamente vastas e os profissionais responsáveis pela observação 

encontrar-se-á perdido na sua missão. É necessário definir corretamente o campo de observação e 

o campo de ação no qual se insere a avaliação. Tanto porque a deteção de indivíduos pode servir a 

manter a paz social no interior de uma determinada prisão, mas pode igualmente dar lugar a uma 

avaliação mais concreta sob as necessidades de indivíduo à responsabilidade da instituição. Num 

primeiro caso deparamo-nos com uma lógica de vigilância, no outro uma lógica de prevenção. 

Confusão a propósito dos profissionais responsáveis pela avaliação  

Uma outra confusão emerge na fase da aplicação prática desses dispositivos de deteção ou 

avaliação. Por exemplo, em França, existe uma multiplicação de profissionais ou serviços 

encarregues dessa implementação: o serviço de Informação penitenciária e os seus responsáveis 

 

2 Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 
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locais, unidades dedicadas à avaliação, novos binómios psicólogo-educador a serem recrutados no 

quadro do Plano de Luta Anti-Terrorista (PLAT), não incluindo a missão de avaliação dos serviços 

penitenciários de inserção e reinserção social (SPIP). A OIP afirma: “instala-se uma confusão 

considerável entre as atribuições de uns e de outros no que toca à avaliação do radicalismo. Além 

de os métodos de registo parecerem revelar lógicas de base diferentes, nota-se um sistema caótica 

de recolha e análise das informações” (OPI, 2016: 4). À confusão entre o pessoal encarregue da 

avaliação, da recolha de dados e da sua interpretação, acresce ainda inexistência de uma verdadeira 

teoria sobre a radicalização que estabeleça os perfis tipos aos quais remeter. Existe um esforço 

pluridisciplinar de peso a levar a cabo no campo dos dispositivos de avaliação, a fim de debater 

questões estruturais a respeito das trajetórias dos indivíduos considerados envolvidos num processo 

de radicalização.  

2/ O que já existe 

As grelhas de deteção 

Para prevenir a radicalização, foram elaboradas grelhas de deteção e procedimentos de 

notificação. Em França, o guia interministerial de prevenção da radicalização publicado em março 

de 2016 é uma ferramenta útil tendo em vista facilitar a notificação de situações de radicalização e 

que tem por vocação auxiliar os atores locais a estruturar uma oferta de acompanhamento das 

famílias e de apoio às pessoas assinaladas como radicalizadas. Este tipo de ferramenta já existia no 

contexto prisional uma vez que as grelhas de deteção para outros tipos de criminosos já existiam. 

Porém, foi necessário desenvolver novas ferramentas que fossem ao encontro da realidade dos 

fenómenos a avaliar. Como sublinha o relatório da OIP (2016), foi a partir de 2004 e 2005 que 

foram desenvolvidos eixos de deteção priorizando a observação de proselitismo e comportamentos 

ostensivas de rigor islâmico. O departamento da Informação da Direção da Administração 

Penitenciária foi portanto encarregado de elaborar “um instrumento de deteção de fenómenos de 

radicalização”, visando “quantificar o fenómeno político e religioso”, “identificar as estruturas 

mais afetadas” e “instaurar uma monitorização estatística trimestral”. Nunca se debateu o apoio 

direto (OIP, 2016). Estas práticas de detenção interligam-se aos serviços de informação 

(Galembert, 2016), o que constitui um verdadeiro problema na definição dos objetivos nos quais 
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se inscrevem os intervenientes. É necessário avaliar para fazer face ao problema, não unicamente 

numa perspetiva securitária. 

Ora, estes utensílios de deteção focam-se na intensidade e visibilidade da prática religiosa. 

Sob uma forma de uma grelha de deteção composta de 21 itens aos quais se responde “sim”, “não”, 

“não sei” (OIP, 2016) ou então através da atribuição de códigos de cores (Galembert, 2016), os 

observadores devem assinalar sinais de práticas alimentares, de vestuário, culturais, discursivas ou 

religiosas, tais como: o uso de barba, da jelaba, consumo de refeições sem porco ou produtos halal, 

leitura de certas obras, incitações à oração coletiva, cuidado dos locais de culto, isolação na célula, 

recusa de televisão… A lógica preditiva – cujos efeitos perversos já mencionamos – que ocorre de 

seguida na luta contra a radicalização, tentou redefinir estes instrumentos de deteção. Claire de 

Galembert não constata uma “verosímil rutura com a grelha inicial de deteção de prosélitos. De 

facto, o enfase é agora colocado nas transformações dos detidos e nas “alterações da sua aparência”, 

mas a avaliação mantem uma maior atenção no elemento religioso, muito embora já não seja o 

movimento no sentido de uma maior religiosidade que deva ser alvo de alerta, sendo uma menor 

religiosidade interpretada enquanto estratégia de dissimulação” (2016 : 62).  

Adicionalmente, estas grelhas de deteção devem tomar em conta as duas categorias de 

prisioneiros, aqueles já envolvidos num processo de radicalização e os detidos comuns que não 

foram radicalizados até à sua encarceração, mas que são suscetíveis, vulneráveis à adesão ao 

discurso da radicalização. Não serão os mesmos fatores a tomar uma relevância determinante em 

cada um dos casos. O relatório do R2PRIS, resume em parte as diferentes formas de abordar a 

deteção, incluindo, por um lado, o trabalho de investigadores como Horgan (2008) para determinar 

os fatores de risco que favorecem o envolvimento no terrorismo, ou os trabalhos de Borum (2014) 

sobre o envolvimento em extremismo violento; mas igualmente grelhas de deteção mais concretas, 

tal como as utilizadas no Reino-Unido, demonimada Extremism Risk Guidance 22+ (ERG22+), ou 

a utilizada na Austrália, denominada Violent Risk Assessment (VERA-2). A partir de 2015, 

difundiu-se em França um novo tipo de grelha de auxílio à avaliação do risco de radicalização 

islâmica, que por si só comporta igualmente um conjunto de fatores considerados decisivos, ligados 

à condenação, a antecedentes, a distúrbios comportamentais, ao ambiente social, aos discursos 

radicais e à vida quotidiana em detenção. 
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Examinando estas diferentes grelhas de deteção, rapidamente compreendemos que os fatores 

se acumulam, misturam, adicionam, multiplicam… Galember (2016) alerta que estes instrumentos 

de avaliação evocam “formas estatísticas de avaliação do risco radical que seguem as linhas das 

ferramentas actuariais, ou seja, ferramentas fundadas sobre modelos matemáticos de cálculo de 

risco segundo uma linha de raciocínio probabilístico”. Aqui encontramos as premissas de uma 

deriva até à ideologia que gere a deteção da radicalização, sem esquecer que, no terreno, os 

vigilantes sofrem pressões para que identifiquem os radicais. Antoine Garapon (2016) sublinha 

precisamente este fenómeno em meio carcerário: “Os cognitivistas estão no poder e a sua teologia 

é feita de algoritmos”. Quando sabemos que a deteção se foca desmesuradamente na prática 

religiosa, se baseia numa lógica preditiva e não dispõe de categorias apropriadas para fazer 

corresponder os perfis observados, compreendemos porquê Khrosrokhavar considera esta 

abordagem totalmente inadequada. A luta contra a radicalização em meio prisional deve adaptar-

se de forma a melhor detetar e enquadrar os perfis de risco, passando pela análise dos seus passados, 

carreiras, em detrimento de uma identificação de imensos sinais descontextualizados. Ao invés de 

pensar a deteção como um simples aparato estatístico, solucionável através da adição de fatores, 

investigadores como Ouisa Kies e Edouardo Valenzuela propõem um método de deteção que difere 

de uma simples grelha, concretizando-se em estruturas específicas: as áreas de avaliação da 

radicalização. 

Áreas de avaliação de radicalização (quartiers d’évaluation de la 

radicalisation, QERs) 

Em janeiro de 2015, em França, os dispositivos encarregues de gerir a deteção ficaram 

conhecidos como UPRA (unidades de prevenção da radicalização), criados no seio das prisões 

francesas, sendo algumas das suas unidades dedicadas à receção e outras à avaliação (Fleury-

Mérogis e Fresnes). As UPRAs eram compostas por prisioneiros, de sexo masculino e mais velhos. 

A afetação a uma UPRA permitia a garantia de uma cela individual. Os detidos estavam sob a 

alçada do regime ordinário de detenção, gozando dos direitos e deveres a este associados e cada 

unidade propunha modos de apoio diferentes, adaptados ao perfil dos indivíduos. Estes binómios 

de apoio (educadores e psicólogos formados) eram mobilizados para acompanhar as pessoas 

radicalizadas através de entrevistas individuais. Em outubro de 2016, deu-se uma alteração na 



 

24 
O projeto INTEGRA é cofinanciado pelo programa ERASMUS + (KA2 - Parcerias estratégicas para educação de adultos). O ERASMUS + é o 

novo programa da UE para educação, formação, juventude e desporto (2014-2020). 

estratégia, deslocando a avaliação para o centro do sistema prisional, no seguimento da submissão 

de um plano para a segurança prisional e ação contra radicalização violenta pelo Ministério da 

Justiça. Os UPRA foram substituídos por áreas de avaliação de radicalização (QER). 

Demarcam-se 3 áreas de avaliação em França. Estes empregam observadores especialmente 

recrutados para intervirem no domínio da radicalização. Os indivíduos detidos são emprisionados 

nas QERs apenas temporariamente, durante 4 meses – o tempo necessário para avaliar o seu grau 

de adesão à ideologia jihadista e a sua perigosidade. À produção desde documento no começo de 

2018, existiam em França 505 homens e mulheres encarcerados em França por crimes relacionados 

com terrorismo, devendo transitar pelos QER para que a administração penitenciária determine o 

seu nível de radicalização e adapte a sua monitorização no interior da prisão. Um terço dos detidos 

confinados aos QERs tinham regressado da Síria, do Iraque, da Chechénia. Os restantes 

radicalizaram-se em França, frequentemente online e uma parte entre eles tentaram juntar-se às 

fileiras do grupo Estado Islâmico. Alguns destes detidos foram encarcerados por atos terroristas, 

outros estão na prisão por crimes diferentes, mas foram identificados pela sua prática radical do 

islão. Os vários atores do mundo penitenciário procuram determinar o seu risco de cometer atos 

violentos. Os períodos de avaliação estendem-se, a princípio, a 8 semanas. Este número ultrapassa 

o tempo habitualmente praticado nos centros nacionais de avaliação. A avaliação é conduzida por 

equipas pluridisciplinares, nomeadamente educadores, psicólogos, profissionais dos serviços 

penitenciários de inserção, de reinserção social e de vigilância.  

Neste sistema, o enfase não é colocado no acompanhamento coletivo, mas na 

individualização da avaliação. Trata-se de estabelecer “a existência de um risco de passagem ao 

ato violento com base num motivo extremista religioso, bem como o nível de radicalidade, de 

endoutrinação religiosa e de influência, para saber qual é o risco de dano em detenção ordinária em 

termos de proselitismo e de coerção de outros detidos” (CGLPL, 2016). Os detidos nas QERs 

passam por 18 entrevistas individuais de duração de várias horas. Quinzenalmente, os profissionais 

reúnem e analisam detalhadamente cada um dos casos, aliando as suas competências de forma a 

aferir quais os prisioneiros radicalizados e identificar aqueles que se mostram falsamente 

arrependidos. Uma especificidade dos QERs passa pela deteção de eventuais sinais “fracos”, menos 

óbvios que alterações súbitas e que podem indicar uma radicalização encoberta. Um discurso 

estereotípico, uma vontade de se afastar das leis da República, um comportamento antissocial ou 
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algum nervosismo, entre outros, podem ser indícios disso mesmo. A síntese das avaliações é 

considerada de “natureza administrativa”. Pretende-se que a mesma seja enviada ao departamento 

inter-regional dos serviços penitenciários (DISP). Após a sua passagem pela unidade de avaliação, 

o prisioneiro poderá ou ser redirecionado a uma unidade de apoio, ou recolocado na detenção 

comum, ou colocado em isolamento num ambiente prisional de alta-segurança (CGLPL, 2016). 

3/ Perspetivas para melhoramento  

Tendo por base as observações que pautaram a última secção, propomos as seguintes 

recomendações gerais, com o objetivo de melhor responder ao desafio da avaliação na luta contra 

a radicalização em contexto prisional.  

1. Avaliar o potencial de radicalização de uma determinada prisão: a sobrepopulação e a 

presença de líderes carismáticos são dois fatores particularmente importantes no aumento dos 

casos de radicalização em prisão. 

2. Treinar os observadores de primeira linha: é crucial transmitir a metodologia à equipa de 

profissionais que intervêm nestes estabelecimentos.  

3. Evitar o foco em sinais religiosos: o religioso e os sinais do religioso dominam a avaliação da 

radicalização em meio prisional, não obstante o facto de os investigadores afirmarem que o 

envolvimento em práticas violentas pode preceder o compromisso religioso. É notória a 

necessidade de treino que previna a amalgama.  

4. Enquadrar a avaliação numa análise longitudinal dos percursos biográficos e carreiras 

de radicalização: os dados puramente quantitativos, analisados fora de contexto e de qualquer 

etiologia da radicalização não nos permitem captar a complexidade do envolvimento radical e 

enfatiza uma ideologia de gestão simples que reforça a monitorização próxima dos prisioneiros. 

5. Levar a cabo a avaliação caso a caso: assim como aponta Jovelin (2016), “existem vários 

fatores interligados que conduzem os jovens a juntar-se à jihad, além de explicações sustentadas 

em teorias sociológicas (ou outras), e nenhum desses fatores é generalizável. Para melhor 

compreender as razões por trás das decisões que conduzem à radicalização, é necessário 

reconstituir a biografia do indivíduo a fim de “compreender o encadeamento de interações e 

eventos que o marcaram e o tornaram predisposto a esta ou aquela agressão”. 
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6. Estabelecer o apoio e reintegração enquanto objetivos da avaliação: e não apenas repressão 

e vigilância. Uma visão comum permite que os profissionais desenvolvam sistemas de apoio 

tão adaptados quanto possível aos perfis dos prisioneiros. 

7. A avaliação exige a cooperação dos ofensores: o princípio do voluntariado é, segundo os 

investigadores, incontornável para participar neste programa. Farhad Khosrokhavar argumenta 

igualmente que em “democracia, apenas podemos apoiar os jihadistas se eles o consentirem. 

Não podemos inscrever uma pessoa contra a sua vontade num programa de desradicalização”.  

8. Adotar um método pluridisciplinar de análise das grelhas de deteção: uma visão 

interdisciplinar das carreiras é preferível quando comparada a uma única interpretação. Os 

QERs em França seguem já este modelo, nas comissões pluridisciplinares. 

9. Uma categorização mais detalhada dos detidos radicalizados e em vias de radicalização: 

o labelling a partir de categorias mais detalhadas permite um apoio adaptado às necessidades 

dos indivíduos, o que o tornará mais eficaz. 

10. Levar a cabo uma avaliação contínua: não limitar a avaliação a uma etapa inicial. A avaliação 

dos prisioneiros deve ser conduzida à sua chegada à prisão, durante a detenção e durante a sua 

partida, durante a reintegração. 

11. Avaliar o apoio e os sistemas de reintegração: fora os indivíduos, os próprios dispositivos 

devem ser avaliados de forma a corrigir elementos problemáticos. Trata-se de avaliar as 

necessidades dos intervenientes e das medidas já implementadas. 

12. Disponibilizar os meios financeiros necessários: é necessário disponibilizar meios humanos, 

materiais, de acordo com os dispositivos e os efeitos pretendidos 
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II/ O segundo desafio: gestão dos riscos da radicalização na 

prisão. – Rasha Nagem 

A gestão dos riscos e do apoio dos detidos radicalizados ou em vias de radicalização é o 

segundo desafio na prevenção da radicalização em peio prisional. Em muitos países europeus, as 

administrações penitenciárias implementam medidas específicas com o objetivo de melhorar todos 

os aspetos da gestão prisional e fazer face à propagação da violência ideológica, especialmente 

sendo o problema do contágio é inerente ao meio prisional. 

1/ A essência do problema: o contágio?  

Os Estados Membros da União Europeia apresentam pelo menos duas abordagens 

relativamente à gestão do risco de propagação da ideologia extremista violenta, assim como da 

radicalização violenta em meio prisional e de reinserção social. 

- A abordagem geral, que não se adapta particularmente bem à gestão de riscos específicos 

de extremismo violento e à radicalização promotora da violência dos detidos. Por exemplo, a 

abordagem geral da reinserção em Itália não propõe um programa especial de gestão de riscos aos 

detidos extremistas ou radicalizados violentos3. 

- A abordagem especializada, que avalia permanentemente os procedimentos e práticas 

penitenciárias de gestão específica do extremismo violento e a radicalização promotora da 

violência dos detidos. Por exemplo, em Inglaterra, o programa britânico Heath Identity procura 

gerir os riscos da radicalização violenta em meio prisional4. 

 

3http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-

practices/index_en.htm 

 
4 United Nations, "Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of 

Radicalization to Violence in Prisons." (New York: United Nations Office on Drugs and Crime, October 2016). Global 

Counterterrorism Forum, "Rome Memorandum on Good Practices for Rehabilitation and Reintegration of Violent 

Extremist Offenders" (Rome2012). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/index_en.htm
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A prisão como meio criminógeno?  

Na Europa, a luta contra radicalização violenta tem vindo a ocupar um lugar cada vez mais 

central nas políticas públicas. Em meio prisional, existe uma preocupação substancial 

relativamente à propagação de ideologias radicais e extremistas potencialmente catalisadoras do 

envolvimento de prisioneiros radicalizados em atividades terroristas na altura da sua libertação. A 

gestão destes prisioneiros radicalizados e extremistas é crucial para os serviços penitenciários que 

devem seguir os procedimentos e aplicar os métodos concordantes com os padrões internacionais 

e direitos humanos, garantes da reintegração, segurança e proteção de todos os detidos5. 

 

Todos os reclusos devem ser tratados com o respeito inerente ao valor e 

dignidade do ser humano. Nenhum recluso deverá ser submetido a tortura 

ou outras penas ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e 

deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer 

circunstância. A segurança dos reclusos, do pessoal do sistema prisional, dos 

prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada.  

Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de 

Nelson Mandela), regra 1. 

A prevenção e o combate à radicalização e extremismo violento deverão 

sempre basear-se no Estado de Direito e satisfazer as normas internacionais 

em matéria de direitos humanos, uma vez que o respeito pelos direitos 

humanos e Estado de Direito é uma parte essencial de um esforço bem-

sucedido de contra-radicalização.  A falta de respeito a estes é um dos 

fatores que pode contribuir a uma radicalização acrescida. 

Concelho da Europa (2016): Linhas diretrizes à intenção dos serviços 

penitenciários e de reinserção social a respeito da radicalização e extremismo 

violento, princípio 1. 

 

 

5 United Nations, "Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of 

Radicalization to Violence in Prisons." 
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Os recentes ataques terroristas na Europa foram cometidos por indivíduos com passado 

criminal6. Por esse motive, o Comité de Ministros do Conselho da Europa publicou uma série de 

“Linhas diretrizes à intenção dos serviços penitenciários e de reinserção social a respeito da 

radicalização e extremismo violento”7. Estas linhas diretrizes são uma ferramenta útil de gestão 

para os serviços penitenciários e de reinserção social na prevenção da radicalização promotora de 

violência em meio prisional e em período de reinserção social. 

Vários Estados europeus (por exemplo, a Bélgica, França, Itália, Países-Baixos, Espanha, 

Suécia e Reino Unido) implementaram programas específicos e intervenções especializadas 

visando prevenir a radicalização promotora de violência em meio prisional e a adesão de outros 

detidos, condenados por infrações não relacionadas a extremismo violento ou terrorismo, à 

ideologia extremista violenta8. Segundo o documento de trabalho para os profissionais da Rede de 

Sensibilização à Radicalização “Abordagens a ofensores extremistas violentos e combate à 

radicalização em prisões e reinserção social”, os Estados europeus não revelam continuamente o 

número de pessoas monitorizadas devido ao risco de eventual adesão a extremismo violento. Os 

algarismos partilhados mostram que em Inglaterra e no País de Gales, 600 pessoas são 

monitorizadas, enquanto que em Itália, o número de detidos equivale a 1249. Contudo, o risco que 

representa a prisão tanto enquanto desencadeador e facilitador do processo de radicalização 

violenta é identificado e reconhecido pelas administrações penitenciárias. Tendo em conta o 

crescimento do número de detidos extremistas violentos atualmente encarcerados, a prisão já não 

tem apenas o papel de punir e reinserir o detido, mas igualmente de lutar contra a radicalização 

violenta e a difusão da ideologia extremista violenta em meio prisional.  

Na Europa, a investigação demonstra que a adesão à radicalização violenta nas prisões é o 

resultado de diversos fatores, tais como a sobrepopulação, as condições de detenção inadequadas, 

a discriminação racial ou islamofobia, as medidas disciplinares excessivas, a instabilidade 

psicológica e a inadequação social. Por exemplo, no meio prisional, as ideologias extremistas 

 

6 Simon Cottee, "Reborn into Terrorism: Why Are So Many Isis Recruits Ex-Cons and Converts”, The Atlantic, 

25 Janvier 2016. 
7 Council of Europe guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism 

(adopted by the CM on 2 March 2016 in the 1249 meeting of the Ministers’ Deputies). 
8  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best 

practices/index_en.htm 
9 Ibid. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best%20practices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best%20practices/index_en.htm
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violentas podem facilmente atrair detidos vulneráveis e frágeis através de fraquezas como a 

frustração e o sentimento de injustiça a respeito da sociedade e a sua encarceração10. 

Ainda que os estabelecimentos prisionais pareçam um terreno de reprodução da radicalização 

através do recrutamento de outros detidos, o apoio dos grupos extremistas no interior e exterior da 

prisão, a hostilidade dos profissionais, a adesão à radicalização devido a fatores psicológicos e 

sociais, alguns investigadores demonstraram que a difusão da radicalização violenta não é 

frequente nas prisões. Estudos recentes colocaram em causa a ideia de que a propagação do 

extremismo violento e radicalização em meio prisional é devida à capacidade dos detidos 

extremistas violentos ou líderes carismáticos de recrutar facilmente outros detidos, à atração dos 

detidos por ideologias extremistas devido à sua vulnerabilidade ou fragilidade e à encarceração ou 

privação de liberdade como elemento desencadeador da radicalização11. 

Vários autores sublinharam que o temor do risco de radicalização violenta dos detidos através 

da propagação de ideologias extremistas é exagerado. Ainda que a investigação tenha mostrado 

que as instituições penitenciárias não são uma causa direta da difusão da radicalização entre os 

detidos, uma gestão ineficaz destas instituições poderia ser um fator de trigger da radicalização12. 

Reclusão: dispersão ou concentração? 

As regras das Nações Unidas sobre o tratamento de detidos (as Regras de Nelson Mandela) 

exigem que os detidos sejam sistematicamente separados em função do seu estatuto político (os 

acusados dos condenados), do seu sexo (os homens das mulheres), da sua idade (as crianças e os 

adultos)13. De forma a assegurar a proteção e a segurança das instituições penitenciárias, a 

 

10 E. Mulcahy, S. Merrington, P. Bell, ‘The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion 

and Prisoner Vulnerability’, Journal of Human Security (2013), Volume 9, n° 1, p 4 à 14. 
11 T. Veldhuis, (2015), Captivated by fear. An evaluation of terrorism detention policy, Ph.D. thesis, University 

of Groningen. 
12 Ver por exemplo, C.R. (2014). Are prisons really schools for terrorism? Challenging rhetoric on prisoner 

radicalization. Punishment & Society, 16, 74-103; G.C. Klein, (2007). An investigation: Have Islamic fundamentalists 

made contact with white supremacists in the United States? Journal of Police Crisis Negotiations, 7, 85–101; B. Useem, 

(2012). U.S. prisons and the myth of Islamic Terrorism. Contexts, 11, 34-39: S. Marsden, (2015) Little evidence to 

show that prisons have become ‘universities of terror’. Available at https://theconversation.com; J. Ilardi, (2010). 

Prison radicalisation: The devil is in the detail. Texto apresentedo durante a Conferência do projeto da ARCLinkage, 

Radicalisation, Understanding Terrorism from an Australian Perspective: Radicalisation, DeRadicalisation and 

Counter Radicalisation, Monash University, Australia. 

13 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/F-book.pdf 

  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/F-book.pdf
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classificação dos detidos e da sua categorização são cruciais para uma gestão eficaz do 

estabelecimento penitenciário e uma minimização dos riscos. A classificação dos detidos permite 

colocá-los em estabelecimentos mais adaptados às suas necessidades, enquanto se trabalha a sua 

reinserção pessoal e social. Esta classificação sustenta-se nas informações recolhidas e nos 

resultados das ferramentas de avaliação individual do risco colocado por cada detido.  

Quanto à categorização dos prisioneiros, esta é definida pelos resultados dos instrumentos de 

avaliação de riscos associados à proteção e segurança no seio dos estabelecimentos penitenciários, 

bem como à capacidade de alguns detidos extremistas de radicalizar outros detidos. A coleta e 

análise das informações sobre os antecedentes jurídicos, pessoais e as crenças ideológicas de 

reclusos extremistas violentos torna possível a sua correta classificação e categorização14. Contudo, 

a classificação e categorização dos detidos devem ser minuciosamente definidas e avaliadas, 

sobretudo non caso de detidos extremistas violentos, uma vez que uma interpretação incorreta dos 

resultados da avaliação dos riscos potencialmente colocados pelo recluso poderão aumentar risco 

de radicalização em meio prisional. 

 

De forma a aumentar a fiabilidade, as avaliações deveriam ser baseadas em múltiplas 

fontes de informação, nomeadamente: 

• Dados atuariais: sobre o indivíduo e a infração;  

• Fatores dinâmicos: como o emprego, alojamento, saúde mental, apoio familiar, 

etc. Alterações que afetem estes fatores em particular podem funcionar como 

estímulos que promovam uma agravação do risco ou, alternativamente, como 

circunstâncias mitigadoras que reduzem o risco; 

• Fatores clínicos: julgamento profissional e experiência do avaliador, ou seja, a 

aplicação da sua experiencia pessoal e profissional para avaliar as informações 

recolhidas durante entrevistas e na leitura do dossier; 

 

14 United Nations, "Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of 

Radicalization to Violence in Prisons." 
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• Informações derivadas dos diferentes parceiros num Quadro pluri-institucional: 

informação fornecida por funcionários dos serviços sociais, da polícia, dos 

serviços de inteligência, etc., sobre o cada um dos tópicos. 

Radicalisation Awareness Network (2016), Dealing with radicalisation in a prison 

and probation context RAN P&P - practitioners working paper, p. 5. 

 

Na Europa, os reclusos extremistas violentos, bem como os detidos suscetíveis de se 

radicaliser ou conduzir outros reclusos à radicalização são distribuídos por 3 tipos de prisões15. 

Alguns Estados Membros, como Espanha, Países-Baixos, Itália, França ou Bélgica, que colocam 

os detidos que cometeram atos terroristas em prisões de alta segurança16. Obviamente, estes 

diferentes regimes de exclusão sofrem uma avaliação e transformação constante, segundo a política 

e as necessidades de cada país. Por exemplo, em 2016, França procurou criar blocos específicos 

para os detidos condenados por crimes de terrorismo. Os detidos colocados num bloco especial são 

avaliados durante quatro meses e de seguida redirecionados até a isolamento, até blocos para 

detidos violentos ou até à detenção regular. Em 2018, o Ministério do Interior francês anunciou 

que uma “unidade de coordenação” deveria ser criada tendo por objetivo continuar a vigiar os 

individus condenados por crimes de terrorismo após a sua libertação17. 

O sistema prisional na Europa segue diferentes regimes de reclusão (concentração, dispersão 

ou ambos), na base de alguns fatores que são função da política, das capacidades, dos recursos e 

das prioridades de cada país. O documento do RAN (2016), Dealing with radicalisation in a prison 

and probation context explora os inconvenientes e as vantagens de cada regime de detenção 

aplicado na Europa18 :  

• Concentração: o regime de concentração tem por objetivo colocar os prisioneiros 

em unidades especiais garantindo uma vigilância considerável, aliada a medidas de segurança 

 

15 Roy D. King et Sandra L. Resodihardjo, 'To Max or Not to Max', Punishment & Society12, no. 1 (2010). 
16 Radicalisation Awareness Network (2016), Dealing with radicalisation in a prison and probation context, 

RAN Prisons and Probation - practitioners working paper, p. 5. 
17 https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/23/ce-a-quoi-pourraient-ressembler-les-quartiers-pour-detenus-

radicalises-annonces-par-edouard-philippe_a_23369384/ 
18 Radicalisation Awareness Network (2016), Dealing with radicalisation in a prison and probation context, 

RAN Prisons and Probation - practitioners working paper, pp. 15-19. 
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complementares. Este regime não é unicamente para reclusos condenados por crimes de terrorismo, 

mas igualmente a todas as pessoas associadas à radicalização promotora de violência. Este regime 

permite igualmente separar os detidos radicalizados do resto da população reclusa a fim de evitar 

o contágio extremista violento em meio prisional. Ademais, a administração penitenciária emprega 

todos os seus recursos humanos, técnicos e materiais, incluindo a formação de agentes 

penitenciários e de profissionais especializados, para gerir os riscos específicos colocados por 

detidos radicalizados. Segundo os estudos, o regime de concentração mostrou que o reagrupamento 

de detidos extremistas violentos numa única instituição comporta vários inconvenientes: 

o Intensificação da radicalização de prisioneiros até aí menos radicalizados pelos 

mais radicalizados; 

o Consolidação dos laços entre diferentes detidos radicalizados e a potencial 

consequente criação de gangs ou de grupos extremistas que podem causar a 

desordem e acrescer os riscos de violência;  

o Desconfiança, hostilidade e ameaças diridas aos profissionais; 

o Risco de estigmatização aos olhos do grande público, dificultanto a reinserção do 

prisioneiro após a sua libertação;  

o Dificuldade de recrutamento de profisisonais qualificados;  

o Custos elevados da gestão deste tipo de regime de detenção. 

  A diversidade de riscos e os diferentes níveis de radicalização dos reclusos no seio de uma 

unidade especial pode ainda agravar a difusão da radicalização violenta e consequentemente 

reforçar a ameaça extremista (ou pelo menos preservá-la)19. O objetivo de garantir proteção, 

segurança e gestão de riscos num regime de concentração parece difícil de alcançar. 

• Dispersão: em alguns países, como a Inglaterra ou o País de Gales, os extremistas 

violentos são dispersados pelos diferentes estabelecimentos prisionais de alta segurança20. 

 

 

19 T. Veldhuis, Captivated by fear: An evaluation of Terrorism Detention Policy, Ph.D. thesis, Groningen 

University, 2015. 
20 R. Pickering, “Terrorism, Extremism, radicalisation and the offender management system in England and 

Wales” in A. Silke (ed.) Prisons, Terrorism and Extremism, Routledge, London, 2014, p. 162. 
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Inglaterra e País de Gales: Dispersão de prisioneiros extremistas 

violentos 

Na Inglaterra, os “complexos prisionais de alta segurança” são compostos 

por oito prisões, que alojam prisioneiros de “categoria A”, percecionados 

como colocando o máximo potencial risco. O sistema abrange atualmente um 

total de 120 terroristas, dos quais pouco mais de vinte se encontram em 

detenção provisória e detidos em prisões inglesas, e a maior parte são 

dispersados pelas oito prisões de alta segurança. Considera-se que noventa 

entre eles são influenciados pela Al Qaeda e os restantes trinta contam com 

militantes dos direitos dos animais, separatistas e outros terroristas internos. 

R. Pickering, “Terrorism, extremism, radicalisation and the offender 

management system in England and Wales”, in A. Silke (ed.), Prisons, 

Terrorism and Extremism, Routledge, London, 2014, p. 162. 

 

Em alguns Estados Membros, os detidos extremistas violentos são colocados e dispersados 

nos estabelecimentos comuns e pertencem ao mesmo regime, ainda que o regime de segurança 

possa diferir nos seus casos. Esta abordagem pretende prevenir a estigmatização dos prisioneiros e 

promover a sua exposição a uma influência positiva derivada de interação com os detidos comuns. 

Acresce que o regime de dispersão faz uso de menos recursos orçamentais, comparativamente a 

um regime de concentração. Porém, o regime de dispersão dos detidos extremistas violentos coloca 

problemas e dificuldades logísticas de gestão e avaliação dos riscos, de manutenção da proteção e 

segurança e de logística21. Estudos já demonstraram que o regime de dispersão de detidos 

extremistas violentos apresenta uma multiplicidade de desvantagens:  

 - A escassez de profissionais especializados capazes de identificar e avaliar os riscos 

colocados pelos detidos extremistas violentos; 

- Restrições orçamentais budget que impedem os profissionais de aceder a formações 

eficazes;  

 

21 World Forum on the Fight Against Terrorism: Sydney Memorandum on Challenges and Strategies on the 

Management of Violent Extremist Offenders (2012), internal challenge 2. 
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- A influência nociva das ideologias extremistas para outros detidos da população geral; 

 - O efeito nefasto da influência de certos grupos criminais para detidos extremistas violentos. 

Regime misto: alguns Estados Membros optaram por um regime de combinação entre a 

concentração e a dispersão, tendo por base os resultados das ferramentas de avaliação individual 

dos riscos colocados pelo detido extremista violento. O recluso é colocado num regime de 

concentração ou de dispersão em função do seu nível de radicalização, o seu comportamento 

individual e as suas necessidades específicas para uma readaptação pessoal e social. Não obstante, 

o regime apresenta igualmente alguns inconvenientes22: 

- A falta de precisão dos critérios de seleção e dos resultados das ferramentas de avaliação 

dos riscos cujo objetivo é determinar a colocação mais adaptada às necessidades do detido; 

- O elevado custo financeiro de um regime misto, exigindo a formação dos profissionais e 

programas especializados;  

A seleção dos regimes de encarceração é função dos objetivos das políticas públicas de cada 

Estado, tendo em vista a garantia da segurança no interior das prisões. O contágio da radicalização 

violenta em ambiente prisional mantem-se uma questão séria. Independentemente do regime 

selecionado (a separação, dispersão ou concentração dos reclusos), uma gestão eficaz e um 

ambiente prisional saudável podem reduzir os riscos de radicalização não só durante o período de 

reclusão, mas igualmente de reinserção social.  

Contágio e proselitismo  

O combate contra a radicalização e proselitismo em meio prisional é um desafio de peso. 

Proselitismo é definido enquanto zelo ardente no sentido de recrutar adeptos aos quais é tentado 

impor as ideias do recrutador. Proselitismo consiste em incitar o indivíduo a descobrir o guia do 

recrutador sobre a ideologia, enquanto se procura suscitar a sua adesão e em última instância a sua 

 

22 https://www.dbh-online.de/sites/default/files/prison-and-probation-interventions_en.pdf 
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conversão23. No geral, a legitimidade do proselitismo funda-se no princípio da liberdade religiosa 

que permite ao prosélito difundir as suas crenças e ideologia.  

Ainda que o proselitismo seja autorizado na maior parte dos Estados Membros, esta liberdade 

ideológica e religiosa não é sem restrições. A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções 

pode tornar-se objeto de restrições, que, previstas na lei, constituem medidas necessárias a uma 

sociedade democrática, à segurança pública, à proteção da ordem, da saúde ou da moral pública, 

ou à proteção dos direitos e liberdades do outro (artigo 9.2 da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem24. 

No meio prisional, o proselitismo abusivo poderia tornar-se um fator de risco de radicalização 

e extremismo violento. A gestão desse risco repousa sobre as competências das instituições 

penitenciárias na avaliação dos detidos extremistas, de forma a prevenir o abuso do proselitismo e 

melhor lutar contra a radicalização. 

Nas prisões, a radicalização pode ser facilitada pelo facto 

de as salas de reza serem um local privilegiado de 

transmissão de mensagens; estas figuram, efetivamente, 

entre os raros espaços onde grupos de reclusos se podem 

encontrar, frequentemente sem vigilância. Mesmo que 

sob vigilância, eventuais obstáculos linguísticos e a falta 

de compreensão da cultura impeçam os profissionals de 

identificar comportamentos suspeitos.  

Handbook on Violent Radicalisation: Recognition and 

Responses to the Phenomenon by Professional Groups 

Concerned (2008) Austria – France – Germany 

 

Sendo que a adesão à radicalização suceder durante os serviços religiosos, a 

institucionalização das capelanias surge como indispensável no sentido de fazer face aos líderes 

 

23 V. Fortier, « Le prosélytisme au regard du droit : une liberté sous contrôle » in Cahiers d’études du religieux. 

Recherches interdisciplinaires, 2014 
24 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf 

https://journals.openedition.org/cerri/1367
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religiosos que asseguram eles próprios os serviços e os utilizam como meio de difusão das suas 

ideologias extremistas violentas. 

A religião e a prisão 

Todavia, proselitismo e liberdade religiosa não devem ser confundidos. O Comité dos 

Direitos Humanos, por exemplo, fez notar que os prisioneiros “continuam a gozar do direito de 

manifestar a sua religião ou as suas convicções em toda a medida compatível com a natureza das 

limitações [impostas pela detenção]”25. 

 

No que a extremismo religioso diz respeito, é essencial não confundir as 

pessoas que podem ter (re)-descoberto a sua fé com aquelas que aderiram 

a opiniões extremistas. A maior parte das pessoas que se convertem ou 

retornam ao islão ao longo da sua detenção são animadas por motivos 

pessoais pacíficos ou pretendem criar laços com um grupo de outros 

detidos. Contudo, os preconceitos existentes em torno da relação entre 

religião e extremismo mantêm-se muito vívidos e podem ser obstáculos a 

uma avaliação concreta do risco colocado pelos indivíduos em causa.   

Radicalisation Awareness Network (2016), Dealing with radicalisation in a 

prison and probation context RAN P&P - practitioners working paper. 

 

Vários autores centraram a sua atenção na institucionalização de capelanias e o papel de 

organizações religiosas maioritárias na inclusão de minorias (Bickford, Gilliat, 1998)26, bem como 

 

25 https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook-on-VEPs-FR.pdf 
26 Lamine, Anne-Sophie. « James A. Beckford, Sophie Gilliat, Religion in prison. Equal rites in a multifaith 

society. Cambridge, Cambridge University Press, 1998, 232 p. (bibliogr., index, tablx.) », Archives de sciences 

sociales des religions, vol. 128, no. 4, 2004, pp. 7-7. 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook-on-VEPs-FR.pdf
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no efeito da religiosidade no comportamento conflituoso (Kerley et al., 2005)27, nos muçulmanos, 

Khosrokhavar, 2005 et 200628 ; Beckford et al, 2005) e nas relações interétnicas (Phillips, 2007)29.  

Diferentes estudos demonstraram que os capelões prisionais são parceiros úteis na educação 

e apoio religioso. O papel da capelania não se limita meramente à educação religiosa, podendo 

também providenciar um contradiscurso às ideologias e auxiliar os reclusos no desenvolvimento 

de espírito crítico face a diferentes questões religiosas. No entanto, a autorização e a necessidade 

da capelania em meio prisional é função dos recursos, da necessidade de cada prisão e da posição 

de cada Estado Membro relativamente à religião. Por exemplo, a laicidade do Estado francês 

impede o reconhecimento oficial de capelães como integrantes do sistema prisional, enquanto que 

em Inglaterra ou no País de Gales, os capelães são funcionários oficiais do Estado e participam na 

avaliação dos riscos30.  

Estudos e pesquisas demonstraram que as intervenções de cariz religioso nos 

estabelecimentos penitenciários participam ativamente na readaptação dos detidos31. O papel do 

capelão não se limita à assistência espiritual dos reclusos, à celebração dos ofícios religiosos e à 

organização de reuniões de culto, mas também a contrariar a interpretação extremista violenta de 

uma ideologia religiosa e fornecer argumentos religiosos contra as interpretações dos líderes 

religiosos que encorajam o uso da violência em nome da religião. No entanto, as intervenções de 

caráter religioso nas prisões dependem profundamente da política e posição do Estado quanto à 

religião, 

Radicalização express 

“Radicalização express” pode ser definida enquanto rápida adesão a uma ideologia 

extremista violenta. Alguns detidos comuns podem facilmente aderir à radicalização violenta. 

 

27 Kent R. Kerley, Todd L. Matthews and Troy C. Blanchard,” Religiosity, Religious Participation, and Negative 

Prison Behaviors” in Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 44, no. 4, 2005, pp. 443-457 
28 KHOSROKHAVAR, Farhad. Les prisonniers musulmans en France In : Musulmans de France et d’Europe 

[online]. Paris: CNRS Éditions, 2005 (retrieved on 22 July 2018). Available online: 

<http://books.openedition.org/editionscnrs/2879>. ISBN: 9782271077899. DOI: 10.4000/books.editionscnrs.2879. 
29 Phillips, Anne. Multiculturalism without culture Princeton: University Press, Princeton, USA,2007. 
30 James Beckford, Daniele Joy, and Farhad Khosrokhavar, Muslims in Prison: Challenges and Change in 

Britain and France (Basingstoke, England & New York: Palgrave MacMillan, 2005). 
31 United Nations, "Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of 

Radicalization to Violence in Prisons." 

http://eprints.lse.ac.uk/3110/
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Pierre Botton, antigo recluso e fundador da associação “Juntos contra a reincidência” (Ensemble 

contre la recidive), declara durante uma entrevista à Rádio Europe 1: “Hoje em dia, pequenos 

criminosos são emprisionados por consumo de canábis ou pequenos crimes, e saem da prisão bestas 

saudáveis com Kalachnikovs”32. Segundo vários estudos, a vulnerabilidade destes prisioneiros à 

adesão à radicalização depende de variáveis demográficas (tais como a idade, o sexo, a origem 

etno-racial)33 e psicográficas (os comportamentos, as intenções, as ideias pré-concebidas, a 

instabilidade emocional)34. De mais a mais, os antecedentes judiciários podem ainda compor 

fatores que “lançam” os detidos na via da radicalização. 

 

Após quinze anos, as causas do extremismo violento são objeto de 

trabalho de investigação, mas não existem dados estatísticos fiáveis que 

nos esclareçam relativamente ao que motiva determinadas pessoas a 

radicalizar-se. Tendências e cenários emergem. Contudo, os 

investigadores não concordam sobre algumas questões. Dos trabalhos 

qualitativos levados a cabo, baseados maioritariamente em entrevistas, 

ressalta a distinção entre duas grandes categorias de fatores: aqueles que 

lançam o indivíduo na via do extremismo violento (a situação estrutural e 

conjuntural onde se produz a radicalização) e aqueles que atraem (o 

percurso individual e as motivações pessoais). Todos estes fatores têm um 

papel determinante na transformação de ideias abstratas e da 

insatisfação até à ação violenta.  

Action plan for the prevention of violent extremism – Secretary General’s 

report A/70/674 (2015), parágrafo 23 

 

Os investigadores definiram vários fatores que “incitam” à radicalização violenta nas prisões:  

 

32  http://www.europe1.fr/emissions/l-interview-verite/pierre-botton-pas-un-seul-candidat-nest-venu-voir-ce-

quil-se-passe-en-prison-3215867 
33 S. Gerwehr et S. Daley (2006) Al-Qaida: Terrorist selection and recruitment (chapter 5 of The homeland 

security handbook. New York, United States; McGraw-Hill; p. 73 à 89 
34 S. Ash ‘Cult-induced psychopathology, part one: Clinical picture’. Cultic Studies Journal. 1985; 2(1):31-90. 
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- Ideologia: a adesão do recluso a uma ideologia extremista violenta permite-lhe a 

legitimação do uso da violência em nome da causa que lhe parece justa e convincente; 

- Ressentimentos: alguns prisioneiros encontram na ideologia extremista violenta respostas 

satisfatórias a todos os seus problemas individuais, reais ou falsos (identitários, socioeconómicos, 

psicológicos); 

- As condições de reclusão: integrar um grupo extremista violento permite a alguns detidos 

garantir a sua proteção contra os seus inimigos, satisfazer as suas necessidades e partilhar o campo 

dos “poderosos”, a fim de escapar às pressões dos seus inimigos. 

- Um líder carismático: um líder carismático, uma personalidade dominadora, pode explorar 

a vulnerabilidade do detido, uma personalidade frágil, enunciando-lhe uma ideologia que o faz sair 

da marginalização e de ser “menos que nada”. 

Embora os investigadores, os experts, e os decisores tenham mostrado que a radicalização 

violenta é um longo processo, alguns estudos e análises sugerem que existe uma “radicalização 

express” em contexto prisional, associada a fatores externos (problemas socio-económicos, 

discriminação, marginalização, vivtimização, etc.) e fatores individuais (o percurso, a fragilidade 

psicológica e as motivações pessoais. Por exemplo, um detido com um percurso pessoal difícil é 

mais passível de rapidamente aderir à radicalização violenta. A “radicalização express” pode 

confirmar que a temporalidade do processo da radicalização varia segundo o percurso individual 

de cada pessoa.  

2/ O que já existe: segurança e apoio 

Informação penitenciário 

Na Europa, existem diversos dispositivos para lutar contra a radicalização em meio prisional. 

Tendo por objetivo a deteção dos riscos da radicalização violenta, as instituições penitenciárias 

baseiam-se em dois métodos35: 

 

35 Radicalisation Awareness Network (2016), Dealing with radicalisation in a prison and probation context, 

RAN Prisons and Probation - practitioners working paper, p 11. 
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- A coleta e análise de informação;  

- O uso das ferramentas de avaliação de risco para identificar as pessoas em vias de 

radicalização ou indivíduos vulneráveis suscetíveis à influência das ideologias extremistas 

violentas; 

Para que os profissionais penitenciários possam detetar e registar os riscos de radicalização 

violenta, as instituições penitenciárias recolhem e analisam as informações necessárias para avaliar 

os riscos associados à radicalização violenta e à segurança penitenciária. Alguns Estados Membros 

(por exemplo, a Suécia) dispõem de um serviço de informação exclusivamente destinado às 

instituições penitenciárias36. Em França, o objetivo do Departamento central de informação 

penitenciária visa partilhar a informação de forma a criar uma verdadeira comunidade de 

informação e colaborar com outros serviços de informação a fim de combater o terrorismo e crime 

organizado e reforçar a segurança penitenciária37. Em 2016, uma rede de informação penitenciária 

sobre detidos extremistas violentos foi criada pelo Ministério da Justiça na Alemanha, tendo em 

vista criar um centro destinado à recolha de informação e partilhar as informações com outras 

instituições. Vários Estados Membros tomaram em consideração a utilidade e a necessidade de 

criar serviços de informação penitenciária de forma a facilitar a partilha de informação e sobre os 

detidos radicalizados ou em vias de radicalização. 

Contudo, os resultados da análise das informações e da informação recolhida não devem ser 

tomados como exaustivos, devendo ser constantemente avaliados a fim de garantir a sua eficácia. 

Abordagens e ferramentas de avaliação de risco 

Durante a última década, a análise das informações, abordagens adotadas e os instrumentos 

de avaliação de riscos contribuíram a um aumento da precisão da identificação e da sinalização dos 

riscos e necessidades dos detidos radicalizados ou em vias de radicalização. Por exemplo, a 

abordagem do julgamento profissional estruturado (JPE) oferece aos profissionais não clínicos 

linhas diretrizes permitindo-lhes avaliar os riscos de violência junto dos detidos, a partir dos fatores 

de identificação e deteção. Esta abordagem resulta em recomendações sobre a recolha e análise da 

 

36 Ibid. 
37 https://www.cf2r.org/wp-content/uploads/2017/05/P%C3%A9nintentiaire.pdf 
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informação através de métodos e fontes específicas. Em contexto prisional, os estudos demonstram 

que o método JPE é o mais eficaz38. 

Além disso, as ferramentas de avaliação de risco de extremismo violento associadas à 

proteção e segurança da população no interior como no exterior da prisão emergem como centrais. 

Em vários Estados Membros (como a Suécia, o Reino Unido, França, Espanha, Itália, Países 

Baixos, etc.), foram implementados procedimentos tendo em vista a recolha de informação, 

protocolos de avaliação e ferramentas (o instrumento Vera2, o REM “Avaliação de Risco de 

Extremismo para Gestão”39 e o ERG22+ “Linhas Orientadoras para o Risco de Extremismo”40, 

com o objetivo de avaliar os níveis e riscos de radicalização promotores de violência entre os 

reclusos extremistas violentos, nomeadamente: 

- O crime pelo qual o recluso foi condenado; 

- O passado criminal do prisioneiro;  

- Os riscos que o prisioneiro pode representar para os restantes reclusos e para os profissionais 

de saúde; 

- O risco que representa o detido para a população externa devido à sua ligação com adeptos 

do mundo exterior; 

- A conduta e o comportamento do prisioneiro antes da reclusão;  

- O risco de influenciar e promover a radicalização violenta junto de outros detidos;  

- O risco de propagação de ideologias violentas na prisão;  

- O risco de suscitar desordem e violência em contexto prisional; 

- O risco de evasão do detido. 

 

38 J. Monahan, The individual risk assessment of terrorism, Public Law and Legal Theory Working Paper Series, 

2012, 34; R. Borum, Assessing Risk for Terrorist Involvement, Journal of Threat Assessment and Management, 

2015,vol. 2, n° 2, pp. 63 to 87. 
39 No original, Risk Assessment Extremism for Managing. 
40 No original, Extremism Risk Guidance. 
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O objetivo subjacente à avaliação destes riscos é de permitir minimizar o perigo particularmente 

associado à proteção e segurança das instituições penitenciárias, de responder às necessidades dos 

detidos extremistas, de acordo com o seu nível de radicalização, e lugar contra a propagação da 

radicalização promotora de radicalização. 

Exemplos de ferramentas de avaliação do risco 

Questionário sobre a Perceção de Radicalismo Islâmico nas Prisões41 

Ao longo de uma investigação no terreno em 25 prisões espanholas, Trujillo e colegas 

(2009) desenvolveram o “Questionário sobre a Perceção de Radicalismo Islâmico nas Prisões”, 

uma ferramenta penta-dimensional desenhada tendo em vista a avaliação da i) coesão horizontal; 

ii) coesão vertical; iii) identidade; iv) legitimação do terrorismo; v) vigilância. Não obstante, apesar 

de demonstrar uma forte validade psicométrica, a ferramenta trabalha apenas – tal como o nome 

indica - a radicalização islâmica, negligenciando todas as restantes tipologias de radicalização (e.g. 

de direita, de esquerda) ao focar-se somente num resultado específico da radicalização. 

ERG 22+: Linhas Orientadoras para o Risco de Extremismo 22+ 

 Abarcando três dimensões distintas – nomeadamente i) fatores de envolvimento no 

processo de radicalização; ii) fatores de intenção; e iii) fatores de potencial capacidade – e um total 

de vinte e dois fatores, esta ferramenta não publicada foi desenvolvida pelo Serviço Nacional de 

Gestão de Ofensores (NOMS), Grupo de Serviços de Intervenção Operacional (Rehabilitation 

Services Group, 2011) e é usada por eles mesmos (i.e. NOMS) no Reino Unido. Todavia, não 

existem mais informações disponíveis ao público, uma vez que a ferramenta é “de acesso restrito 

aos psicólogos forenses treinados ou funcionários da reinserção social, tendo por base a hipótese 

de que a disseminação das suas diretrizes ao público geral seria prejudicial ao seu uso” (Scarcella, 

Page, & Furtado, 2016). 

 

 

41 No original, Cuestionario sobre Percepción de Radicalismo Islamista en Prisión. 
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VERA-2: Avaliação do Risco de Extremismo Violento 242 

 A ferramenta de avaliação de risco de terrorismo violento mais utilizada nos 

estabelecimentos penitenciários é atualmente a “Avaliação do Risco de Extremismo Violento” 2 

(VERA-2; Pressman & Flockton, 2010; 2012a; 2012b). Englobando cinco dimensões que têm 

vindo a ser vastamente suportadas pela literatura científica (i.e., i) crenças e atitudes; contexto e 

intenção; ii) história e potencial capacidade; iii) compromisso e motivações; v) dimensões 

protetivas), o VERA-2 “é usado em prisões de alta-segurança em vários países com terroristas 

condenados” (Pressman & Flockton, 2014, p. 122). A primeira versão do VERA (Pressman, 2009) 

encorpora items demográficos, que, embora bastante abandonados – podem corresponder a aspetos 

importantes na avaliação – especialmente sendo a idade, género e estado marital algumas das 

variáveis consensualmente associadas com o envolvimento no processo de radicalização (e.g., 

Horgan, 2008; Monahan, 2012). 

Contudo, a principal desvantagem ligada ao VERA-2 prende-se com o facto de a ferramenta 

ter sido desenvolvida no sentido de avaliar o risco de radicalização entre reclusos que são terroristas 

condenados, mais precisamente “ofensores que cometeram atos violentos levados a cabo tendo em 

vista o avançar de objetivos ideológicos” (Pressman & Flockton, 2014, p. 122). Desta forma, esta 

ferramenta não se presta à avaliação de reclusos que não tenham sido condenados por terrorismo, 

ainda que exista a suspeita de eventualmente se tornarem radicalizados ou começarem a adotar 

visões extremistas violentas durante o tempo de prisão. 

 

ARIS: Escalas de Intenção Ativismo-Radicalismo43 

 Visando um entendimento ponderado da mobilização política e análise sobre “a crescente 

extremidade das crenças, sentimentos e comportamento em apoio a um conflito entre grupos” 

(Moskalenko & McCauley, 2009, p. 239) e com base na investigação até à data naquela altura em 

particular, Moskalenko and McCauley (2009), introduziram um tipo bidimensional de abordagem 

ao desenvolverem as “Escalas de Intenção Ativismo-Radicalismo” (ARIS). Em particular, a 

“Escala de Intenção de Extremismo”44 avalia a “prontidão para o envolvimento em ações legais e 

 

42 No original, Violent Extremist Risk Assessment. 
43 No original, Activism-Radicalism Intention Scales. 
44 No original, Activism Intention Scale. 
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políticas não-violentas”, enquanto a Escala de Intenção de Radicalismo avalia a “prontidão para o 

envolvimento em ação ilegal e política violenta” (Moskalenko & McCauley, 2009, p. 240). No 

geral, o ARIS é compost por 10 items, cada um deles sendo classificado numa escala de Likert de 

7 pontos, desde 1 (discordo completamente) até 7 (concordo completamente), sendo 4 o ponto 

neutro da escala. Em suma, o ARIS pode ser especialmente útil para entender “como os indivíduos 

se movem desde as atitudes e crenças até à ação política, incluindo violência política e terrorismo 

(Moskalenko & McCauley, 2009, p. 239).  

No entanto, durante a avaliação de ativismo e radicalismo em contexto prisional, os 

resultados não foram ao encontro do modelo restritivo de 10 itens do ARIS, uma vez que “os níveis 

de ativismo e radicalização entre os 802 reclusos que foram presos 10,000 vezes e cumpriram 2,000 

períodos de encarceramento são iguais aos dos estudantes de universidades americanas de elite” 

(Decker & Pyrozz, 2018). 

 

ERS: Rastreio de Risco de Extremismo45 

O “Rastreio de Risco de Extremismo” (ERS) foi criado como uma versão mais curta da 

primeira versão do ERG, focando-se e questões chave no âmbito triplo de vinculação, intenção e 

capacidade. Especificamente, o ERS “é usado com ofensores sem condenações prévias relativas a 

ofensas extremistas”, orientando “a atenção dos profissionais de segurança, agentes de ligação da 

política e gestores de ofensores para as dimensões consideradas em risco”. (Lloyd & Dean, 2015, 

p. 43). Desta feita, o ERS foi “projetado para apoiar os profissionais penitenciários e de reinserção 

social (na avaliação) da informação sobre o possível envolvimento ou interesse de um infrator em 

grupos extremistas, causas ou ideias” (Lloyd & Dean, 2015, p. 43). 

Além destes cinco instrumentos de avaliação de riscos, ainda é possível encontrar informação 

sobre outras ferramentas, tais como o “Instrumento de Monitorização de Extremismo” (EMI-2046), 

a “Escala de Fundamentalismo Intra-Textual” (ITFS47) ou a “Escala de Fundamentalismo 

Islâmico” (IFS48). 

 

 

45 No original, Extremism Risk Screen. 
46 No original, Extremism Monitoring Instrument. 
47 No original, Intra-Textual Fundamentalism Scale. 
48 No original, Islamic Fundamentalism Scale. 
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R2PRIS Conjunto de Ferramentas para a Avaliação de Risco de 

Radicalização nas Prisões49 

Foi por ter em consideração não apenas as forças e fraquezas das ferramentas de risco 

desenvolvidas acima, mas igualmente os resultados da investigação de Horgan (2008), Silke 

(2014a; 2014b), Borum (2014) and Sinai (2014), bem com as diretrizes e recomendações sobre 

radicalização lançadas pelo Conselho da Europa (2016a; 2016b), pela RAN (RAN P&P, 2016a; 

Williams, 2017) e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) (2016), que 

o projeto R2PRIS50 “Prevenção da Radicalização em Prisões”51 proporcionou um desenvolvimento 

altamente inovador no campo do rastreio e avaliação da radicalização. De facto, a abordagem 

multinível do R2PRIS à avaliação do risco de radicalização em contexto penitenciário toma por 

base as diretrizes da RAN (RAN P&P, 2016a; Williams, 2017), que recomenda uma abordagem 

em duas etapas, ao implicar, primeiramente, competências de rastreio da parte dos profissionais de 

primeira linha, no sentido de identificar sinais e símbolos de radicalização e, segundamente, após 

se ter alcançado algum nível de consciência, a avaliação dos reclusos por profissionais 

especializados (ou seja, profissionais comuns que trabalhem com unidades especializadas sobre 

terrorismo, ou psicólogos,  assistentes sociais ou outros profissionais relacionados). 

Em particular, o “Conjunto de Ferramentas para a Avaliação de Risco de Radicalização nas 

Prisões” (RRAP) foi desenvolvido no âmbito do projeto R2PRIS, visando reduzir a radicalização 

e o extremismo no interior de prisões ao melhorar as competências dos profissionais de primeira 

linha (guardas prisionais, funcionários educativos, psicólogos e assistentes sociais) a respeito da 

identificação, relato, interpretação e resposta adequada aos sinais de radicalização. O consórcio do 

R2PRIS O consórcio do R2PRIS reuniu peritos internacionais no domínio da radicalização, assim 

como administrações prisionais nacionais, oferecendo programas de formação inovadores para os 

profissionais penitenciários sobre o reconhecimento e prevenção dos processos de radicalização no 

interior das prisões. 

 

49 No original, Radicalisation Risk Assessment in Prisons Toolset. 
50 For more information on this EU-funded project, please visit R2PRIS official website: www.r2pris.org 

(R2PRIS, 2018) 
51 No original, Prevention of Radicalisation in Prisons. 

http://www.r2pris.org/
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Mais especificamente, o conjunto de ferramentas RRAP adota uma abordagem multinível de 

prevenção da radicalização que inclui três instrumentos de avaliação de risco, direcionados a todos 

os tipos de extremismo. O conjunto de ferramentas centra-se na sinalização do risco e da 

vulnerabilidade na população em geral, e não apenas junto de reclusos acusados ou condenados 

por crimes terroristas e compreende ferramentas específicas aos governadores/administradores de 

prisões (Visão de Helicóptero52), profissionais de primeira linha (Linhas de Orientação para 

Observação Comportamental53) e profissionais técnicos (Avaliação do Risco Individual de 

Radicalização54). O RRAP está também integrado na formação (Certificação Multinível de 

Prevenção da Radicalização em meio Prisional55), um programa de capacitação desenvolvido como 

resultado da cooperação transnacional concertada entre academia, investigação do setor privado, 

representantes e profissionais do setor penitenciário, que visa certificar profissionais em diferentes 

níveis da administração prisional (diretores penitenciários, oficiais da linha de frente e pessoal 

técnico, formadores internos e mediadores) no uso das ferramentas que lhes permitirão identificar 

riscos, rastrear e avaliar os reclusos suscetíveis de se radicalizarem, mas também para treinar outros 

colegas no uso dessas ferramentas. 

HV: Visão de Helicóptero 

A Visão de Helicóptero é um instrumento de avaliação de alto nível, com o objetivo de apoiar 

os diretores prisionais/administradores do sistema prisional na reflexão e avaliação das duas 

primeiras dimensões situacionais, que consistem em fatores relacionados com o serviço 

penitenciário e aquelas presentes entre os reclusos. Em suma, este instrumento procura identificar 

as estratégias disponíveis e os planos de ação em vigor. 

Mais especificamente, a fim de prevenir a radicalização em contexto prisional, é importante 

avaliar até que ponto as prisões de cada país são potencialmente terrenos férteis para a 

radicalização. Existem, pelo menos, seis fatores de relevância referentes a cada sistema prisional 

que têm potencial para influenciar os esforços de prevenção da radicalização em meio prisional, 

nomeadamente: i) políticas prisionais relativas à avaliação à entrada, à gestão e colocação de 

 

52 No original, Helicopter View. 
53 No original, Frontline Behavioural Observation Guidelines. 
54 No original, Individual Radicalisation Screening. 
55 No original, Multi-level in-Prison Radicalisation Prevention Certification. 
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reclusos extremistas violentos; ii) o grau de cooperação entre o serviço penitenciário, a polícia e o 

serviço de inteligência; iii) o grau de cooperação interna; iv) o grau de sobrepopulação; v) a 

presença de condições de reclusão cruéis, desumanas e degradantes.  

A existência de um ou mais fatores entre os reclusos pode agravar a fraqueza da 

prisão/sistema prisional. Desta forma, os diretores prisionais e administradores devem refletir sobre 

a importância e a urgência dos seguintes itens: 

1. A presença de indivíduos ou grupos com opiniões ou visões extremistas; ou até 

indivíduos ou grupos que procurem ativamente recrutar reclusos para este tipo de 

atividade ou rede; 

2. A presença de capelães extremistas (ou pessoas equivalentes/semelhantes); 

3. A presença “virtual” de organizações terroristas. 

  

A aplicação da Visão de Helicóptero implica – como pré-requisito – um curso de formação/e-

learning tendo em vista garantir que o instrumento é utilizado de forma adequada. De seguida, 

quando a administração/gestão prisional decida iniciar a avaliação, prevê-se uma fase de 

preparação, em que a equipa de gestão decide quem deverá integrar a autoavaliação. Durante a 

autoavaliação, a equipa de gestão penitenciária coletará dados com base na medida e irá refletir 

sobre o nível de risco apresentado ao nível organizacional e também ao nível individual do recluso. 

Após o preenchimento da avaliação, o nível de risco tem de ser mensurado. Seguidamente, de 

acordo com o nível de risco, diferentes ações devem ser implementadas. Se o nível de risco for 

baixo, deve proceder-se à elaboração de um relatório e a equipa deverá decidir quanto à frequência 

da avaliação, ou seja, quando será reavaliado o nível de risco na prisão. Por outro lado, se o risco 

se apresentar moderado ou alto, a equipa deverá desenhar um plano de ação, avaliar a sua prontidão 

e implementar o mesmo. 
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Figura 2 Visão de Helicóptero – Fluxo de Avaliação. 

  

FBOG: Linhas de Orientação para Observação Comportamental 

Este segundo instrumento visa sensibilizar os profissionais de primeira linha sobre 

mudanças significativas em áreas importantes, nomeadamente, aparência física, decoração da cela 

e objetos pessoais, rotinas diárias, formas de se relacionar com outros reclusos, profissionais 

penitenciários, familiares e outros, bem como o seu discurso. O instrumento descreve exemplos de 

comportamentos que podem representar a externalização da radicalização cognitiva nos reclusos. 

Esta abordagem qualitativa tipo checklist foi desenvolvida através de um esforço conjunto de 

profissionais penitenciários (por exemplo, guardas prisionais, psicólogos, assistentes sociais) 

durante os eventos de formação de curto-termo de profissionais do R2PRIS. 

Esta ferramenta foi desenvolvida no sentido de ser usada quotidianamente por guardas 

prisionais, mas a sua adoção e desenvolvimento contextual devem envolver vários profissionais. 

Assim, o instrumento dirige-se a formadores e mediadores dos serviços prisionais ou a sessões de 

formação junto dos profissionais de primeira linha, durante as quais se pede que os participantes 

desenvolvam as suas “próprias” diretivas de observação comportamental (visto que os 

comportamentos dos reclusos podem ser diferentes de país para país, ou entre diferentes prisões no 

mesmo país, em função do perfil da população da prisão e das dinâmicas prisionais). 

A fim de garantir o uso correto do FBOG, os profissionais de primeira linha são obrigados 

a participar num curso de formação/e-learning, que os sensibilize relativamente ao processo de 

radicalização e como reportar durante o seu contacto quotidiano, direto e frequente com reclusos 

possivelmente radicalizados. Se algumas mudanças significativas nos seus comportamentos forem 

identificadas, os profissionais devem decidir se estes comportamentos são ou não suspeitos. 

Portanto, se estas mudanças colocarem o recluso em risco, os profissionais devem documentar as 

provas e relatá-las. Se as provas coletadas forem confirmadas por outros profissionais, um 
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Avaliação do Risco Individual de Radicalização poderá ser solicitado. Caso contrário, devem 

manter-se atentos às alterações comportamentais dos reclusos. 

 

Figura 3: Linhas de Orientação para Observação Comportamental – Fluxo de avaliação 

 

IRS: Avaliação do Risco Individual de Radicalização56 

Como o nome indica, o IRS é uma ferramenta de rastreio dirigida a profissionais técnicos 

e abrange as dimensões previamente identificadas de vulnerabilidade dos reclusos face à 

radicalização, tais como a necessidade de pertença, a incerteza emocional e a perceção de 

superioridade se no interior de um grupo, entre outros. Incluindo dimensões que abrangem desde a 

fase de pré-radicalização, autoidentificação, doutrinação até à militância, este instrumento permite 

aos profissionais técnicos avaliar a vulnerabilidade e o sistema de crenças radicais do recluso 

através de uma apreciação ponderada e cautelosa de um subconjunto vasto dessas dimensões. 

Mais especificamente, estas dimensões foram divididas – na fase de codificação e 

conversão – em dois subconjuntos diferentes. Em primeiro lugar, são abordadas quatro dimensões 

pessoais que definem a fase de pré-radicalização, de acordo com o modelo de Sinai (2014). Estas 

dimensões são a necessidade de pertencer, o ativismo, a incerteza emocional e a autoestima, que 

se consideram relevantes numa pré-fase de radicalização, criando as condições necessárias (mas 

não suficientes) para o processo de radicalização. 

Assim, esta ferramenta estabelece as bases a respeito da radicalização, considerando que os 

reclusos mais vulneráveis poderão avançar para as fases seguintes se as condições do ambiente 

forem favoráveis. O segundo subconjunto de dimensões abrange a distância e a desconexão social, 

a fusão e a identificação da identidade, radicalismo, a perceção de superioridade se no interior de 

 

56 No original, Individual Radicalisation Screening. 
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um grupo e a legitimação do terrorismo. Estas variáveis individuais interligam-se com o Sistema 

de crenças radicais que se caracteriza pela autoidentificação, doutrinação e militância. 

Desta forma, em diferentes fases, os reclusos poderão começar a explorar ideologias 

extremistas, reforçando as suas crenças radicais e adotando ideologias extremistas, aceitando o 

terrorismo violento enquanto meio para alcançar fins políticos ou religiosos. 

Em suma, o IRS responde a 10 dimensões diferentes. Além das nove que referimos até 

agora, itens protetivos serão igualmente considerados pelo técnico responsável pela avaliação. 

Estas dimensões serão avaliadas através de 46 questões na seguinte ordem: i) a necessidade de 

pertença; ii) ativismo; iii) incerteza emocional; iv) autoestima percecionada; v) legitimação do 

terrorismo; vi) radicalismo; vii) superioridade percecionada por pertencer a um grupo; viii) fusão 

e identificação da identidade; ix) distancia e desconexão societal; x) itens protetivos.  

Tendo em vista evitar o uso indevido doo IRS, os profissionais técnicos nas prisões devem 

receber uma formação adequada de forma a que possam aplicá-lo e interpretá-lo corretamente. 

Após a fase de avaliação individual dos reclusos, de acordo com o seu nível de vulnerabilidade, os 

profissionais devem documentar as evidências e produzir um relatório técnico (se o nível 

identificado for alto ou elevado) ou, então, alertar outros profissionais para que se mantenham 

atentos. Durante esta fase de relatórios, os profissionais técnicos poderão relatar a situação aos seus 

superiores ou propor uma intervenção, em função das características organizacionais.  

 

Figura 4 Avaliação do Risco Individual de Radicalização – Fluxo de Avaliação. 

 

Ademais, estes três instrumentos foram complementares nos pontos seguintes: a Visão 

Helicóptero, enquanto oferece uma abordagem macro, dependerá de um plano de implementação 

que inclua a avaliação individual fornecida pelo FBOG e pelo IRS, interligando, portanto, o nível 

do sistema prisional com o nível do recluso e o nível individual. O FBOG, enquanto oferece 

evidências sobre alterações no comportamento do recluso, será útil para referir o recluso ao IRS, 

onde os domínios individuais da vulnerabilidade à radicalização podem ser avaliados de uma forma 
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mais estruturada. Finalmente, o IRS interliga-se ao FBOG, visto que os profissionais técnicos 

necessitam de solicitar aos profissionais de primeira linha que se mantenham atentos, no sentido 

de sinalizar corretamente os reclusos com maior vulnerabilidade. Globalmente, os três 

instrumentos destinam-se a proporcionar diferentes pontos de vista, mas complementares, sobre o 

complexo e multifacetado fenómeno da radicalização de reclusos e indivíduos. 

Para mais, no fim das fases de avaliação, deve ser tomado um quarto passo de forma a 

agregar os dados dos diferentes níveis de avaliação e ser possível analisar a coexistência de – e 

interação entre – fatores numa prisão específica. Nesta fase, o julgamento profissional da pessoa 

responsável pela avaliação será fundamental, a fim de integrar os resultados da bateria atual de 

instrumentos, bem como tomar em consideração as diferentes avaliações de risco e como elas 

podem interligar-se à vulnerabilidade do recluso de se radicalizar ou da vulnerabilidade do sistema 

penitenciário ao crescimento da radicalização. 

 

Formação dos profissionais 

Apesar da informação na prisão bem como as ferramentas de avaliação serem necessárias na 

luta contra a radicalização violenta nas prisões, os profissionais continuam a constituir um fator 

chave para operações efetivas e seguras em qualquer sistema prisional. De acordo com standards 

internacionais, os profissionais prisionais devem ser treinados antes de começarem a trabalhar em 

meio prisional, mas também ao longo de toda a sua carreira57. O objetivo da formação é habilitar 

os profissionais da prisão a adquirirem capacidades técnicas, assim como qualidades pessoais para 

a boa gestão de reclusos extremistas violentos. 

 

57 See the Standard Minimum Rules adopted by the United Nations, rules 75 and 76; United Nations Rules for 

the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures (Bangkok Rules), rules 29 and 33. 
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À medida que a sociedade em geral se torna mais diversificada, complexa e interconectada, a 

sociedade prisional reflete igualmente essa tendência.  

 

Esta situação altera os requisitos a respeito das capacidades e 

competências dos profissionais, especialmente no que toca a 

radicalização e extremismo, nos quais a identidade detém um 

papel fundamental. 

Sensibilidade perante e a compreensão de outras normas, valores, 

expressões culturais e religiosas tornou-se cada vez mais 

importante na construção de boas relações entre o pessoal 

penitenciário e os ofensores. Preconceitos e medo dos membros 

do staff, conduzindo a ao excesso de reportação e a interações 

negativas com os detidos, pode minar os esforços no sentido da 

desradicalização/desvinculação. 

Profissionais que lidem diretamente com terroristas condenados 

precisam de um conjunto de competências específicas e nem 

todos os membros do staff serão adequados. Selecionar e treinar 

os profissionais para lidar com a radicalização e extremismo 

violento é um desafio.  

Radicalisation Awareness Network (2016), Dealing with 

radicalisation in a prison and probation context RAN P&P - 

practitioners working paper. 

 

Em toda a Europa, as autoridades prisionais de prisões em que existem extremistas violentos 

proporcionaram formação sobre a gestão de extremistas violentos em meio prisional, bem como 

sobre a identificação de radicalização violenta nas prisões.  
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O documento “Prevenção da radicalização do terrorismo e do extremismo violento”58, 

publicado pela RAN, fornece uma lista de boas práticas existentes nos Estados-Membros da EU. 

Este documento é o resultado do trabalho conduzido no interior da Radicalisation Awareness 

Network (RAN) visando explorar várias abordagens, tipos de formação e boas práticas associadas 

com a prevenção da radicalização e extremismo violento. No âmbito deste vasto leque de 

abordagens, salientamos que o objetivo da formação dos profissionais penitenciários é apoiar o 

staff na compreensão do processo de radicalização, identificação dos sinais e dos indicadores de 

radicalização entre os reclusos e fornecer as ferramentas e instrumentos para a prevenção da 

radicalização. 

Na Bélgica, por exemplo, o projeto de formação CoPPRA tem vindo a ser usado como uma 

ferramenta no combate contra a radicalização e o terrorismo. Na realidade, o projeto é composto 

por um manual que auxilia os profissionais da polícia de primeira linha na identificação de sinais 

de radicalização violenta. Em 2015, o módulo do CoPPRA passou a estar incluído na formação de 

todos os profissionais penitenciários59. 

  

 

58 No original, Preventing radicalisation to terrorism and to violent extremism. 
59 http://www.coppra.eu/ 

http://www.coppra.eu/
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BÉLGICA: O módulo de formação de profissionais do Policiamento 

Comunitário e Prevenção da Radicalização (CoPPRA60)  

O projeto de formação CoPPRA visava inicialmente o treino do corpo da guarda 

prisional belga, mas foi empregue no treino de profissionais penitenciários e outros 

profissionais no campo da justiça criminal. O instrumento propõe-se a reforçar a 

habilidade dos profissionais de justiça criminal na linha da frente na prevenção da 

radicalização violenta. É com base nessa ideia que, enquanto os profissionais de 

primeira linha detêm um papel fundamental na prevenção, nem sempre estes 

possuem bons conhecimentos sobre o processo de radicalização violenta, ou 

saberão reconhecer os sinais de alerta rápido ou qual atitude tomar. Assim, o projeto 

foi concebido para responder a estas lacunas, garantindo a propagação de 

conhecimentos relevantes e a formação dos indivíduos implicados. 

Neste sentido, foram preparados um manual CoPPRA para os profissionais de 

primeira linha, pogramas de aprendizagem online CoPPRA, disponíveis no site do 

projeto e um CD-ROM contendo diapositivos PowerPoint correspondentes a vários 

módulos de formação. Estes materiais foram disponibilizados gratuitamente às 

organizações envolvidas, podendo igualmente ser adaptado livremente às 

necessidades e situações locais. Leva um total de oito horas para tratar esses 

materiais.  

Em 2015, o módulo CoPPRA foi adaptado de forma a ser integrado na formação 

básica providenciada a todos os profissionais do serviço penitenciário belga, 

especialmente enfatizando elementos que ajudariam os profissionais a identificar 

sinais de radicalização violenta entre os reclusos. O objetivo será de 

consciencializar os profissionais sobre estes sinais, limitando falsos alarmes e 

preocupações vazias. 

Disponível em https://www.coppra.eu/resources.php 

 

60 No original, Community Policing and the Prevention of Radicalisation. 
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Em Itália, o Gabinete de Formação do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça 

desenvolveu em 2010 formações de profissionais sobre a gestão de reclusos extremistas violentos 

islâmicos61. 

 

ITÁLIA: Formação para o pessoal que trabalha com reclusos 

extremistas violentos. 

O Gabinete de Formação do Departamento Penitenciário do Ministério da 

Justiça italianos deparou-se com a necessidade de criar, em 2010, uma 

formação para os profissionais que na altura iriam lidara com reclusos 

muçulmanos extremistas violentos. O objetivo desta formação foi duplo: 

primeiramente, ajudar o staff a evitar comportamentos que possam ser 

danosos às sensibilidades religiosas dos prisioneiros muçulmanos e, 

segundamente, provê-los de conhecimentos suficientes sobre o Islão para 

garantir que os prisioneiros não se aproveitariam da sua ignorância.  

Esta formação de dois dias envolveu várias sessões focadas nos aspetos 

culturais e religiosos do Islão, as suas práticas religiosas, terrorismo 

internacional, o seu contexto ideológico e propagação, proselitismo e 

radicalização, gestão de terroristas internacionais nas prisões e técnicas 

operacionais.  

Seis meses mais tarde, uma avaliação de monitorização verificou que 80% 

dos profissionais que beneficiaram desta formação afirmavam uma melhoria 

substancial da qualidade da realização das suas tarefas diárias na prisão, 

acreditavam deter um conhecimento mais aprofundado sobre elementos da 

cultura e prática religiosa dos reclusos muçulmanos, e por isso mesmo, a 

construção de relações construtivas com eles mostrava-se mais fácil. 

 

61 United Nations, "Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of 

Radicalization to Violence in Prisons." 
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Gabinete de Formação, Departamento Penitenciário, 

Ministério da Justiça, Itália. 

 

O projeto Prevenção da Radicalização nas Prisões (R2PRIS) estabeleceu uma série de programas 

de formação e ferramentas para todos os profissionais penitenciários de forma a responder 

apropriadamente a indivíduos potencialmente vulneráveis em risco de radicalização. 

 

A certificação do R2PRIS consiste num programa de capacitação 

desenvolvido com o apoio da Comissão Europeia e produzido enquanto 

resultado da cooperação concertada transnacional entre profissionais da 

academia, investigação do setor privado e representantes do setor 

penitenciário, visando, por um lado, certificar os profissionais de diferentes 

níveis da administração penitenciária (diretores penitenciários, guardas 

prisionais de primeira linha e profissionais técnicos, formadores internos e 

mediadores), no uso de ferramentas que lhes permitirão identificar riscos e 

rastrear e avaliar reclusos que potencialmente em risco de se radicalizarem, 

mas também de treinar outros colegas no uso dessas mesmas ferramentas.  

 

A abordagem e ferramentas de rastreio individual do R2PRIS foram 

desenvolvidas no sentido de serem aplicadas em indivíduos suspeitos de 

serem vulneráveis ou em vias de radicalização e não junto de indivíduos que 

foram já condenados por violência associada a extremismo, crimes terroristas 

ou por pertencerem a uma organização terrorista. 

 

O processo de certificação consiste: 

• Uma formação online e presencial; 

• Sessões de coaching de acompanhamento após a implementação das 

ferramentas. 
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Apesar de ser importante e útil analisar a existência de boas práticas de formação nos vários 

Estados Membros, a formação deve ser adaptada à situação local em cada país e às necessidades, 

responsabilidades e competências de cada uma das partes envolvidas, de forma a garantir a sua 

eficiência e operacionalidade. 

Apoio nas prisões 

Na Europa, programas de apoio e reintegração em contexto prisional são determinados pelo 

risco de violência, as necessidades dos reclusos e as políticas penitenciárias e os seus recursos. 

Os programas de apoio incluem várias intervenções tais como mentoria, terapias cognitivo-

comportamentais, trabalho geral de adaptação de atitudes e comportamento, capelania, trabalho 

com redes de apoio, tratamento de problemas físicos ou mentais do recluso, etc. A investigação 

demonstrou, por exemplo, que intervenções “cognitivas e comportamentais” têm o potencial 

para não só apoiar na reintegração social e pessoal do recluso, mas também apaziguar o 

ambiente prisional62. Em França, o Estado implementou em 2015 o Plano de Ação 

Antiterrorismo (PLAT63), seguido pelo Plano de Ação contra a Radicalização e o Terrorismo 

(PART64) em 2016, de forma a apoiar o trabalho dos Serviço Penitenciário de Integração e 

Reinserção Social (SPIP65). O seu objetivo consiste em apoiar os reclusos após a sua integração, 

com a ajuda e expertise de formadores especializados e psicólogos (emparelhamentos de 

apoio). 

 

3/ Perspetivas de melhoria  

A investigação demonstra que os processos de radicalização violenta em meio prisional não 

são frequentes, mas os sistemas de prevenção implementados têm o evidente potencial de diminuir 

os riscos. De modo a prevenir e combater a radicalização violenta em meio prisional, devem ser 

consideradas os elementos seguintes: 

 

62 D. Andrews et J. Bonta (2010), The Psychology of Criminal Conduct, 5th ed., New Providence, NJ: 

LexisNexis. 
63 Originally, Plan d’action contre le terrorisme. 
64 Originally, Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme. 
65 Originally, Service pénitentiaire d’insertion et de probation. 
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1- Uma boa gestão prisional: um estabelecimento penitenciário bem gerido é crucial para a 

implementação de intervenções e programas para a prevenção de radicalização violenta e para 

a integração de reclusos extremistas violentos. 

 

2- A gestão de prisioneiros vulneráveis: de forma a prevenir o contágio de uma ideologia 

extremista violenta em ambiente prisional, os reclusos vulneráveis devem ser especificamente 

geridos tendo em vista a prevenção do seu envolvimento no processo de radicalização violenta 

na prisão. 

 

3- As necessidades dos reclusos mais vulneráveis: é de particular importância responder às 

necessidades dos reclusos vulneráveis no sentido de evitar que adiram a grupos extremistas 

tendo por objetivo obter proteção ou responder às suas necessidades físicas.  

 

4- Condições na prisão: as condições devem ser melhoradas e a sobrepopulação deve ser 

reduzida para prevenir que a prisão se torne num terreno fértil para o extremismo e a 

radicalização violenta.  

 

5- A escolha do sistema prisional: os reclusos extremistas violentos devem ser a) separados 

por sexo, status legal e idade; b) classificados em função dos resultados da avaliação de risco e 

das suas necessidades; e c) categorizados de acordo com o grau da sua radicalização e os riscos 

que colocam para a segurança e proteção da prisão.  

 

6- Informação prisional: a rede de informação prisional de vários serviços e agências deve 

ser reforçada e apropriadamente estruturada para partilhar informação relativa a reclusos 

extremistas violentos. O sistema de informação prisional deve seguir as regras da legislação 

nacional tal como dos padrões Europeus e internacionais. 

 

7- Avaliação de risco: os riscos colocados por prisioneiros que foram ou estão em processo de 

radicalização devem ser avaliados numa base regular, assim como a sua probabilidade de 

prática de ações extremistas violentas. Durante a reclusão, o comportamento dos prisioneiros 

pode evoluir e/ou mudar, o que confirma a importância de reavaliar a sua colocação, o seu grau 
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de radicalização e a sua necessidade de intervenção. De acordo com os peritos, os riscos 

colocados pelos prisioneiros deverão ser reavaliados a cada seis meses como boa prática. 

 

8- O método de julgamento profissional estruturado: é aconselhável enfatizar e encorajar o 

uso do julgamento profissional estruturado enquanto método para a avaliação de reclusos 

extremistas violentos. O método é baseado na identificação estruturada e rigorosa dos 

indicadores e sinais de extremismo violento em prisioneiros que foram ou se encontram em 

processo de radicalização. 

 

9- Programas de intervenção individualizada: a implementação de programas de 

intervenção efetivos contra a radicalização e os extremismos violentos deve ser uma prioridade 

para as autoridades prisionais. Os programas de intervenção devem ajudar os prisioneiros a 

desvincular-se da ideologia extremista e a reintegrar-se na sociedade após a sua libertação. 

 

10- Uma equipa de intervenção multidisciplinar: as autoridades penitenciárias devem 

instalar e/ou cooperar com a equipa de intervenção multidisciplinar (psicólogos, psiquiatras, 

capelães, mentores, assistentes sociais, orientadores de carreira, profissionais de saúde, 

investigadores e especialistas) no sentido de avaliar os riscos de radicalização, identificar 

problemas cognitivo-comportamentais e identificar as necessidades de cada recluso extremista 

violento. 

 

 11- Recrutamento de profissionais: deve ser recrutado um número suficiente de profissionais 

e mão de obra que se encontre disponível para garantir uma operação penitenciária apropriada, 

assim como a sua gestão, segurança e proteção. 

 

12- Formação do staff: a formação especializada deve ser fornecida aos profissionais que 

trabalham com reclusos extremistas violentos. A formação deve ser adaptada às condições 

locais e às necessidades de cada prisão.  
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III. Terceiro desafio: Reinserção social e reintegração - Rasha 

Nagem 

A desvinculação dos reclusos e a sua readaptação pessoal e social é um processo que começa 

no início do encarceramento. Este processo destina-se a prevenir os riscos de radicalização violenta 

dos reclusos e permitir-lhes reintegrar-se na sociedade após a sua libertação. 

As regras europeias em matéria de reinserção social foram adotadas pelo Conselho da Europa 

em 2010. Estas propõem 108 princípios e recomendações básicas para guiar a implementação das 

medidas e sanções na comunidade66. Através destas normas, a Europa oferece uma definição de 

reinserção social: “a implementação na comunidade de sanções e medidas, definidas por lei e 

impostas a um ofensor. Inclui uma série de atividades e intervenções, que envolvem supervisão, 

orientação e assistência visando a inclusão social de um infrator, bem como contribuir para a 

segurança da comunidade”. Ou seja, o monitoramento dos prisioneiros após a sua libertação e 

durante a sua reinserção social é crucial para prevenir a reincidência. 

Estas normas devem ser suportadas por trabalho individual e coletivo no sentido de permitir 

a desradicalização, desvinculação ou desistência. Contudo, os serviços de reinserção social 

encarregados dos reclusos após a sua libertação têm uma responsabilidade difícil, visto que devem 

gerir os riscos associados com o extremismo violento, garantindo simultaneamente que os antigos 

ofensores beneficiam de apoio à sua reintegração após a sua libertação. 

 

1/ A essência do problema: Desradicalização nas prisões e integração 

social durante a reinserção social  

O processo de desradicalização nas prisões 

    A desradicalização é definida como uma “ação destinada a transformar a ideologia e os 

indivíduos radicalizados”67. Destina-se a intervir no comportamento através de uma mudança nas 

 

66 http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/BAT_13110140_DIRADMPENI_Bdef-raster%5B2%5D.pdf 
67 Action research “Detection and handling of religious radicalisation of prisoners” - January 2015-March 2016, 

under the supervision of Ouisa Kies. 
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crenças. A desvinculação (ou desistência) é definido como “uma ação focada na ação radical, a fim 

de alcançar a renuncia ao uso de violência, sem um trabalho específico na dimensão religiosa”. 

Destina-se a conduzir os indivíduos radicalizados a abandonar o seu comportamento violento sem 

implicar necessariamente as suas crenças ou os seus valores.  

  Em vários países europeus, as intervenções conduzidas por diferentes agentes visão 

“desradicalizar” ou “desvincular” o indivíduo radicalizado. De facto, existe uma distinção entre os 

programas de desradicalização (alteração de crenças e princípios violentos) usados, e.g., na 

Alemanha e os programas de desvinculação (renuncia ao uso da violência) usados na Suécia. A 

escolha entre estas duas estratégias institucionais – desradicalização ou desvinculação – e a 

conceção de programas depende dos objetivos e da visão de cada Estado.  

No geral, as quatro fases principais do processo de desradicalização nas prisões são as 

seguintes:  

- Confiança: a primeira fase baseia-se na relação entre o staff e o prisioneiro. O staff cria 

uma relação profissional com o recluso radicalizado e estabelece uma atmosfera de confiança para 

que propiciar discussões construtivas. O objetivo destas discussões é passar a conhecer melhor o 

recluso e trabalhar as suas necessidades associadas com os riscos de radicalização violenta.  

- Avaliação de risco: a avaliação detalhada do risco colocado pelo recluso é uma fase crucial 

no processo de desradicalização. 

 

- Definição de necessidades: os profissionais determinam as necessidades do indivíduo 

radicalizado a fim de prevenir o risco futuro de radicalização violenta.  

- Intervenção: a quarta fase consiste na implementação das intervenções para prevenir riscos 

e responder às necessidades do prisioneiro, de maneira a conduzir de forma bem-sucedida o 

processo de desradicalização na prisão. As intervenções de desradicalização baseiam-se no 

princípio de conduzir um indivíduo já previamente radicalizado e ajudá-lo a renunciar às suas 

crenças e comportamento violento.  
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     Como afirmado previamente, o processo de desradicalização começa na prisão através da 

implementação de intervenções com o objetivo de preparar os reclusos para a reintegração social e 

profissional após a sua libertação. Estas intervenções são de particular relevância e cruciais visto 

que apoiam os reclusos a tornarem-se desradicalizados ou a desvincular-se da radicalização 

violenta. Porém, a complexidade destas intervenções consiste na sua adaptação aos riscos e 

necessidades de cada um dos reclusos. De acordo com Bjorgo e Horgan, o processo de 

desradicalização depende da história pessoal de cada indivíduo, bem como dos seus aspetos e 

necessidades físicas e psicológicas, o que complexifica o processo.68 Ademais, em alguns países 

europeus, os programas de desradicalização provaram não ser adequados para indivíduos 

extremistas violentos devido a métodos não suficientemente focados no “apoio individualizado”, 

o “trabalho de reintegração”, ou no “desenvolvimento da prevenção”. 

De acordo com diferentes críticas, estes programas de radicalização ou desvinculação têm 

vindo a falhar devido a métodos ineficazes que não consideram a importância de uma avaliação 

individualizada dos riscos e necessidades de cada recluso radicalizado, nem a formação dos 

profissionais nestes fatores chave para a operação de gestão de prisioneiros extremistas violentos. 

Os estudos mostraram que, durante o período de reinserção social e reintegração, alguns 

fatores podem conduzir a que os reclusos poderão passar por dificuldades na sua adaptação social 

após a sua libertação69. Por exemplo: 

- As condições da libertação: os antigos reclusos extremistas violentos são submetidos a 

condições de libertação rigorosas e exigentes que colocam obstáculos à sua reintegração e os 

conduzem à reincidência.  

- Estigmatização e ostracismo: a maioria dos ex-reclusos extremistas violentos fazem face 

a estigmatização e ostracismo junto das suas famílias e da sociedade, o que enfraquece a sua 

capacidade de encontrar emprego e alojamento, a sua reintegração no sistema social e reconstruir 

 

68 T. Bjorgo et J. Horgan (2009) Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement, London: 

Routledge, p. 27. 
69 Radicalisation Awareness Network (2016), Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN 

Prisons and Probation - practitioners working paper. 
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uma possível identidade. Se os profissionais não oferecerem o apoio necessário à reintegração do 

ex-recluso, o mesmo recidirá facilmente devido à sua nova condenação e rejeição pela sociedade. 

- Formação dos profissionais: o trabalho dos profissionais de reinserção social é difícil e 

uma pesada responsabilidade. Os profissionais de reinserção social experienciam um nível elevado 

de pressão sociopolítica, o que poderá influenciar o seu julgamento pessoal sobre a avaliação dos 

riscos associados à reincidência de um ex-recluso extremista violento. 

2/ O que já existe 

Desradicalização, reinserção social e reintegração 

   Os padrões e normas internacionais confirmam que a readaptação e reintegração de ex-

reclusos na sociedade são dois dos principais objetivos do sistema de justiça criminal. Além disso, 

salientam que as intervenções que apoiam na integração dos reclusos ou ex-reclusos são 

ferramentas significativas na prevenção do risco de reincidência e proteção da sociedade.70 

Como previamente apontado, os reclusos devem beneficiar de apoio durante o período de 

prisão e até à sua libertação. Atualmente, os Estados Membros reconhecem a importância de 

investir em programas de reintegração dos reclusos e da gestão do seu retorno à sociedade, no 

sentido de prevenir a reincidência e contribuir para a segurança pública. 

O programa de reinserção consiste em diferentes intervenções, tais como a readaptação, 

educação e programas de preparação para a libertação, bem como intervenções para a reinserção 

social e assistência após a libertação. No geral, existem dois programas fundamentais de 

reintegração social71:  

 a) os programas e intervenções levados a cabo durante o encarceramento para preparar o 

prisioneiro para a sua libertação e retorno à sociedade, de forma a reduzir o risco de reincidência. 

Por exemplo: 

 

70 United Nations, "Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of 

Radicalization to Violence in Prisons." 
71 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/UNODC_SocialReintegration_FRE_180313.pdf 
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→ O programa Pathfinder na Inglaterra visa a colaboração de diferentes agentes na luta 

contra o terrorismo em meio prisional. Dão-se, em cada prisão, reuniões de avaliação com peritos, 

psicólogos, representantes religiosos e agentes do Ministério do Emprego e da Igualdade de forma 

a monitorizar cada prisioneiro durante a sua reclusão. 

→ O novo programa IBAANA na Inglaterra, que faz uso da teologia no combate à ideologia 

islâmica violenta nas prisões. O seu objetivo é permitir que o recluso islâmico violento conheça 

capelães muçulmanos que possuam referências religiosas passíveis de serem usadas nos seus 

argumentos contra o discurso islâmico violento.  

b) os programas baseados na cooperação com outras organizações e parceiros, tais como 

organizações comunitárias, serviços sociais, familiares, mentores (representantes religiosos, 

antigos reclusos extremistas violentos, formadores, etc.). Por exemplo: 

        → o programa de Reinstalação do Ofensor72. A Associação de Profissionais de Reinserção 

Social do Reino Unido e da Irlanda do Norte definem um “programa de reinstalação” enquanto:  

 “Um processo sistemático e baseado em provas, que leva a cabo ações para 

trabalhar com o crime enquanto os reclusos se encontram presos e após a sua 

libertação, a fim de melhor proteger a comunidade contra a violência e reduzir 

significativamente o risco de reincidência.  Este processo abrange todo o trabalho 

com os reclusos, com as suas famílias e outros, em parceria com organizações 

públicas e instituições de caridade.”73 

 

→ o programa de Investigação e Intervenção em Extremismo Violento (RIVE74) em 

França é implementado pelas autoridades prisionais. O objetivo consiste em desvincular indivíduos 

radicalizados de modo a facilitar a sua reintegração na sociedade. A equipa do RIVE – membros 

da associação APCARS (Associação de Política Criminal Aplicada e Reintegração Social75) – 

 

72 No original, Offender resettlement programme.  
73 Ibid. 
74 No original, Research and Intervention on Extremist Violence. 
75 No original, Association of Applied Criminal Policy and Social Reintegration. 
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inicia a sua monitorização estabelecendo uma relação de confiança com o individuo em questão, 

de forma a identificar os fatores que o conduziram à radicalização violenta, mas igualmente aos 

riscos que a mesma coloca. 

       → programas de mentoria desenhados para apoiar ofensores radicalizados e que estão 

envolvidos em atividades de desradicalização demonstraram a importância e eficacidade do 

estabelecimento de uma ligação de confiança entre mentores e ofensores durante o processo de 

reintegração. Por exemplo, a Dinamarca lançou em 2011 um programa formativo de mentoria na 

área da desradicalização – “Retomar o rumo”76, com o objetivo de apoiar reclusos condenados 

por ações de radicalização que pretendem afastar-se da radicalização77. 

 

Programa de Mentoria - Noruega 

  Em Agosto de 2014, o Governo norueguês anunciou o lançamento de um Plano de Ação 

contra a Radicalização e Extremismo Violento, que incluía o desenvolvimento e implementação 

de um esquema de monitorização78 junto dos Serviços Penitenciários Noruegueses.  

O esquema focou-se nos reclusos identificados que tinham cometido crimes de ódio, 

considerados mais vulneráveis a extremismo violento, especialmente os reclusos mais jovens. São 

considerados vulneráveis indivíduos com os seguintes fatores de risco: i) uma menor educação; ii) 

experiência profissional reduzida; iii) antecedentes criminais; iv) falta de filiação; v) fracos laços 

sociais; vi) contacto reduzido ou inexistente com a família; vii) abuso de álcool e drogas; viii) 

pertença a um gang; ix) outros. Apesar de não ser obrigatório, os profissionais penitenciários devem 

trabalhar no sentido de encorajar a participação dos reclusos. 

Os objetivos principais do Programa de Mentoria são: 1) prevenir os reclusos de fazerem uso 

ou encorajarem outros a fazer uso da violência no sentido de atingir os seus objetivos políticos e 

religiosos; 2) evitar que os reclusos entrem em contacto ou desenvolvam redes com pessoas 

 

76 Em inglêsf, Back on track. 
77 United Nations, "Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of 

Radicalization to Violence in Prisons.” p130. 
78 For more information, please see Norwegian Ministry of Justice and Public Security (2014). 
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inseridas em grupos extremistas violentos; 3) intervir em processos nos quais a pessoa em questão 

aceita progressivamente o uso da violência.  

  

VPN: Rede de Prevenção da Violência79 – Alemanha 

A Rede de Prevenção de Violência80 é um projeto alemão fundado pela Agência Federal 

para a Educação Civil, pertencente ao Ministério Federal do Interior, ainda que o projeto seja 

atualmente inteiramente independente.  

O VPN trabalha com reclusos que foram condenados por crimes violentos associados ao 

extremismo de extrema direita, no sentido de os conduzir a rejeitar o seu passado (i.e., afastar-se 

do extremismo) e construir novas vivências. Recentemente, ao VPN alargou o seu foco e começou 

a trabalhar com indivíduos radicalizados no plano religioso. Adicionalmente, o programa trabalha 

com a família do indivíduo e redes sociais não só para o/a libertar para a sua libertação, mas também 

para compreender melhor o contexto para o qual o indivíduo irá retornar.  

Assim, a abordagem do VPN combina a educação social e a educação cívica, no sentido de 

i) desprender os sentimentos de raiva e ódio do indivíduo da sua visão política do mundo, ii) ajudar 

a combater os fatores que alimentam a sua raiva e iii) reeduca-lo no sentido de abraçar os valores 

de uma sociedade democrática e formas alternativas de expressar e responder às suas preocupações. 

 

SAÍDA-Alemanha81 – Alemanha 

A iniciativa SAÍDA-Alemanha foi fundada em 2000 pelo criminólogo/antigo detetive da 

polícia Bernd Wagner e pelo antigo líder neo-Nazi Ingo Hasselbach, tornando-se a primeira 

organização não-governamental (ONG) nesta área na Alemanha. Atualmente, trata-se de um dos 

programas mais experientes e bem-sucedidos em matérias de desradicalização e apoio à saída em 

todo o mundo.   

 

79 No original, Violence Prevention Network. 
80 For more information, please see Butt and Tuck (2014). 
81 No original, EXIT-Germany. 
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O SAÍDA-Alemanha propõe-se a assistir indivíduos que pretendam abandonar movimentos 

de extrema direita e iniciar uma nova vida. Apesar de inicialmente desenhado para uma aplicação 

em context comunitário, o programa também já foi aplicado em meio prisional.  

Especificamente, o SAÍDA-Alemanha visa não só a desvincular mas também desradicalizar 

os indivíduos, tanto que “SAÍDA” corresponde a mais do simplesmente uma saída de um partido 

ou de um grupo. Assim, “SAÍDA” apenas consegue atingir os seus objetivos após a alteração das 

ideologias básicas e propósitos das ações prévias. Para atingir os seus fins, esta iniciativa oferece 

diferentes formas de apoio aos extremistas de extrema-direita, nomeadamente: i) apresentar uma 

visão e perspetiva do mundo alternativa, ao avançar novas perspetivas nomeadamente sobre 

movimentos e ideologias de extrema direita; ii) promover segurança e proteção ao desistente (e.g. 

a possibilidade de se mudar nacional/internacionalmente, mudar a sua identidade ou receber 

proteção da polícia), especialmente sendo que a maior parte dos “clientes” têm uma longa história 

de envolvimento e posições elevadas na hierarquia.  

De forma a verdadeiramente “SAIR”, os desistentes têm de cortar todas as ligações ao seu 

antigo grupo e deve de facto desafiar da antiga ideologia. O SAÍDA-Alemanha organiza também 

discussões em formato mesa redonda entre reclusos com uma orientação extremista de extrema 

direita sobre os seus valores. Adicionalmente, o programa trabalha com gestores de caso, que 

apoiam os desistentes durante ao longo do processo de começar uma nova vida. Ainda que a 

duração do processo varie e dependa de cada individuo, a média corresponde a cerca de 2-3 anos. 

Portanto, cada caso é especificamente adaptado ao individuo, mas segue as linhas gerais do 

seguinte modelo: 1) tomada de decisão; 2) retirada da cena; 3) reestruturação; 4) aconselhamento 

familiar.  

Ademais, o SAÍDA-Alemanha é fundado na ideia de que a formação dos profissionais 

penitenciários contribui para o aumento da sensibilidade, consciência e autorreflexão a respeito do 

extremismo político. Assim, o programa oferece formações aos profissionais penitenciários sobre 

como lidar com extremismo de extrema direita na prática concreta. Além disso, fornece 

aconselhamento às famílias afetadas pelo extremismo de extrema-direita e analisa situações 

críticas, enquanto oferece acompanhamento a professores, agentes da polícia, instituições, 

indivíduos e qualquer pessoa que precise de aconselhamento.  
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HII: Intervenção de Indentidade Saudável82 – Reino Unido 

 No Reino Unido, o NOMS é secção responsável pelas intervenções em casos de ofensas de 

extremismo, tendo sido estabelecido desde os ataques de 7 de julho de 2005 em Londres. Foi 

inicialmente criado por psicólogos no sentido de apoiar os profissionais penitenciários a lidarem 

com os reclusos condenados ao abrigo da legislação de terrorismo de 2008. Compreensivelmente, 

devido a motivos securitários, grande parte do Documento-Quadro de Segurança Nacional do 

NOMS não é de acesso público. Contudo, o programa de trabalho contra o extremismo do NOMS 

foi sumarizado pelo então Ministro, Lord Bach, em fevereiro de 2009, que mencionou que este 

documento deveria incluir i) melhorar a recolha de informação; ii) formação/sensibilização do 

pessoal; iii) apoio às equipas de capelania; iv) trabalho no sentido de investigar e desenvolver 

intervenções apropriadas.  

Assim, foram implementados vários tipos de intervenções, nomeadamente a Intervenção de 

Identidade Saudável (HII)83 e o programa Al Furqan (c.f. 2.6.1.5). Similarmente aos programas 

acima mencionados, o HIII tem um objetivo triplo: 1) facilitar as circunstâncias que promovem 

desvinculação e desistência; 2) aumentar a agencia pessoal do indivíduo; 3) aumentar a tolerância 

emocional e a aceitação. Adicionalmente, o HIII é uma intervenção informada pela psicologia, 

incorporando três amplas abordagens que bebem dos modelos atuais de reabilitação de ofensores: 

a) o modelo de risco-necessidade-responsividade; b) facilitar as circunstâncias que se acredita 

contribuírem para a desistência; c) modelo de boas vidas. 

 Esta intervenção é realizada através numa base de um para um (ou dois mediadores – 

psicólogos ou profissionais de reinserção social com um participante), sendo bastante flexível 

considerando que o HII é mais adaptado ao próprio individuo e não ao seu nível de risco. Além 

disso, a intervenção da equipa do HII trabalha para criar uma análise geral do recluso através de 

informação das prisões descentralizadas e os mediadores podem decidir que sessões deverão ser 

completadas por cada individuo. A relação entre o(s) mediador(es) e o participante é tida como 

crucial para facilitar a mudança e potenciar a desvinculação. 

 

 

 

82 No original, Healthy Identity Intervention. 
83 For more information, please see Dean (2014) and RAN P&P (2016b). 
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O programa Al-Furqan – Reino Unido 

O programa Al Furqan84 é outra intervenção implementada no Reino Unido pelo NOMS. 

Porém, não existe muita informação disponível sobre o mesmo, sendo apenas de conhecimento 

público a sua aplicação junto reclusos condenados por crimes relacionados com terrorismo e que o 

programa usa imãs no sentido de desafiar as visões de indivíduos islâmicos extremistas através do 

ensino da religião. 

 

O projeto Saladino – Espanha 

O projeto Saladino85, originalmente denominado “Programa-Quadro de Intervenção na 

Radicalização Violenta com Reclusos Islamistas”86, foi estabelecido em 2016 pelo Ministério da 

Administração Interna. Esta iniciativa espanhola sustenta-se pela preocupação de que os reclusos 

condenados por crimes de terrorismo jihadistas podem influenciar outros no contexto prisional, 

conduzindo-os a aderir a grupos islâmicos aquando a sua libertação. Por isso, o programa é 

orientado por três objetivos principais: (i.e., i) prevenção; ii) desvinculação; e iii) desradicalizaçãi) 

e visa três grupos diferentes de reclusos incluídos no Arquivo Especial de Monitorização de 

Reclusos87: a) reclusos condenados por adesão ou colaboração com grupos terroristas; b) reclusos 

que, por um lado, gozam de uma força de liderança, recrutamento e proselitismo que facilita a sua 

tarefa de doutrinação e propagação de ideias radicais entre os restantes prisioneiros (funcionando 

como recrutadores); c) reclusos que se radicalizaram ou se encontram em processo de 

radicalização, sendo considerados vulneráveis ao recrutamento para grupos terroristas. 

O projeto Saladino mantem como foco principal a vigilância permanente desses reclusos 

capazes de recrutar ou ser recrutados, de modo a detetar alguma mudança que indique um processo 

de radicalização. Assim, toda informação resultante da monitorização dos reclusos é analisada e, 

adicionalmente, cada contacto que o recluso possa ter lá fora é também colocado sob vigilância, 

juntamente com os imãs que visitam a prisão em serviço pastoral. 

 

84 For more information, please see Grimwood (2016) and Silke (2014c). 
85 For more information, please see Secretaría General de Instituciones Penitenciarias – Ministerio del Interior 

(2016). 
86 No original, Programa Marco de Intervención en Radicalización Violenta con Internos Islamistas 
87 No original, Fichero de Internos de Especial Seguimiento – FIES (i.e., uma base de dados que contem 

informação de certos grupos de reclusos de elevada perigosidade). 
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Programa piloto de desvinculação e desradicalização88 – Turquia  

 O Programa piloto de desvinculação e desradicalização89 foi conduzido pelo Departamento 

de Polícia de Adana, na Turquia, entre 2009 e 2015. Este programa foi desenhado no sentido de 

abranger indivíduos que tenham aderido a atividades de grupos de esquerda, baseados na fé ou 

nacionalistas/separatistas, assim como as suas famílias. 

O seu objetivo é persuadir esses indivíduos a desvincular-se dos seus grupos, mudar as suas 

mentalidades radicais enquanto os apoiam na sua reintegração social. O programa piloto abrangeu 

indivíduos suspeitos não apenas em centros de detenção ou em prisões, mas também durante as 

fases iniciais do processo da sua vinculação. 

Na prisão, os reclusos extremistas foram informados de que o seu comprometimento com os 

profissionais da polícia e a aceitação da ideia de desvinculação dos seus grupos seriam 

recompensadas por benefícios, tais como: a) a oportunidade de beneficiar de uma amnistia 

dependendo da sua situação, ii) mesmo que não fossem considerados para uma amnistia, seria mais 

provável receberem uma concessão da parte do procurador, iii) o recebimento de alguns apoios 

materiais e não materiais, incluindo assistência para as suas famílias e ajudas sociais.  

Assim, ao escolherem desvincular-se do grupo, os indivíduos entrariam no programa de 

reabilitação, adquirindo formação vocacional, um emprego, alojamento, cuidados de saúde, ajudas 

sociais e financeiras, aconselhamento, bem como apoio psicológico e tratamento. Adicionalmente, 

está prevista a sua monitorização por um período de 6 meses após terem aceite a oferta, de modo a 

avaliar se quebraram todas as ligações com o grupo e se se mantêm de facto desvinculados. 

 

 

 

 

 

 

88 No original, Disengagement and Deradicalisation pilot programme. 
89 For more information, please see Bastug & Evlek (2016). 
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 Desradicalização – Back on Track - Dinamarca 

DINAMARCA – Um programa de formação de mentores 

O objetivo basilar do programa de formação de mentores 

“Desradicalização – Back on Track” e propor uma orientação a 

indivíduos com tendências extremistas, condenados por infrações 

penais, proporcionando-lhes, assim, a ajuda e o apoio que necessitam 

para retomar o rumo e abandonar grupos radicais, tanto durante o seu 

encarceramento, como durante a sua reintegração na sociedade. 

O programa de formação de mentores consistiu em três seminários de 

dois dias e dois seminários de dois dias de acompanhamento. 

Adicionalmente, o Ministério dinamarquês para as Crianças, Igualdade 

de Género, Integração e Assuntos Sociais e os Serviços de Informação 

e Segurança disponibilizaram uma formação adaptada suplementar de 

dois dias sobre extremismo e radicalização. Foram igualmente levados 

a cabo dias de networking para os mentores. O enquadramento eficaz é 

uma tarefa complexa, cujo sucesso reside na capacidade de estabelecer 

relações de confiança e mentores que possuam uma vasta gama de 

competências e sejam capazes de inspirar-se na própria experiência e 

na dos que o rodeiam. Os mentores devem também ser capazes de 

refletir sobre as suas próprias práticas de modo a adaptá-la no sentido 

de melhor acompanhar benificiários. 

Serviços Prisionais e de Reinserção Social dinamarqueses e Ministério 

Dinamarquês para as Crianças, Igualdade entre os Sexos, Integração 

e Assuntos Sociais (2014), Desradicalização – Retomar o Rumo: 

Quadro para o programa de formação de mentores, visando 

especificamente extremismo e radicalização.90 

 

90 No inglês, Framework for the mentor training programme, specifically targeting extremism and 
radicalisation. 
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São vários os programas cognitivo-comportamentais dirigidos a ofensores violentos 

propostos durante o período de reclusão e no momento da reinserção social ou liberdade 

condicional. Infelizmente, não existem estudos suficientes para que seja possível determinar quais 

os fatores envolvidos no sucesso ou falhanço de um programa de reintegração. No entanto, podem 

ser identificadas boas práticas, tais como: 

- Programas de reintegração: os programas de reintegração devem ser aplicados desde o 

começo da reclusão de prisioneiros que tinham sido radicalizados ou estão em vias de 

radicalização. Como principais objetivos, os programas de reintegração procuram apoiar e 

monitorizar os ofensores, no sentido de os conduzir a renunciar a violência, reintegrar-se na 

sociedade e evitar a reincidência. 

- Gestão do risco: Os programas de reintegração variam em função dos fatores de risco 

associados à reincidência, das necessidades do ofensor e dos obstáculos a que fará face depois da 

sua libertação. Deve ser considerada a importância do envolvimento de uma equipa 

multidisciplinar na avaliação do risco de reincidência do ofensor e das suas necessidades. É 

preferível que os serviços de reinserção social estejam envolvidos na avaliação dos riscos do 

ofensor e das suas necessidades desde a última etapa de reclusão. 

- Confiança:  O papel do agente de reinserção social é importante, sendo o principal 

encarregado de monitorizar o ex-recluso e apoiá-lo durante o processo de reintegração. De facto, o 

estabelecimento de uma ligação de confiança entre o agente de reinserção social e o ex-recluso é 

de uma importância crucial para uma reintegração bem-sucedida. 

- Apoio e colaboração entre vários parceiros: Considerando a complexidade do processo 

de desradicalização, vários Estados Membro fazem uso de uma rede multidisciplinar de 

profissionais (psicólogos, psiquiatras, educadores, representantes religiosos, mentores, etc.) de 

maneira a implementar intervenções adaptadas ao ofensor radicalizado durante a reclusão. À sua 

libertação, o recluso deve beneficiar de um apoio alargado no sentido de evitar a sua reincidência 

e ajudá-lo na sua reintegração social. Durante o período de reinserção social, é recomendado que 

colabore com outras organizações e parceiros, como os serviços sociais, organizações de 

alojamento, centros de serviço às famílias, membros da família, representantes religiosos, ex-

reclusos extremistas violentos, etc. no sentido de apoiar ex-reclusos na sua renúncia ao extremismo 
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violento e na adoção de um comportamento positivo, não violento. A colaboração entre diferentes 

serviços é necessária de modo a ir ao encontro das necessidades materiais e sociais do recluso.  

3/ Perspetivas de melhoria 

  Na base das observações acima descritas, listamos as seguintes recomendações, para uma 

melhor gestão do desafio do processo de desradicalização e reintegração durante a reinserção 

social: 

1. Desradicalização ou desvinculação: qualquer que seja a estratégia institucional 

selecionada, o processo de desradicalização ou de desvinculação de prisioneiros 

extremistas violentos deve começar no início da reclusão, a fim de trabalhar os 

comportamentos de prisioneiros extremistas violentos e apoiá-los na renúncia do uso da 

violência para atingir os seus objetivos. 

2. Intervenção especializada: as intervenções devem ser especificamente concebidas e 

adaptadas aos riscos e necessidades dos prisioneiros extremistas antes e depois da sua 

libertação. 

3. Planos de reintegração: Os planos de reintegração devem considerar os problemas 

sociais e materiais, bem como as dificuldades com que os prisioneiros se deparam durante 

a sua reintegração, a fim de reduzir o risco de reincidência. 

4. Apoio permanente: os programas de apoio e de orientação devem prosseguir durante o 

período de reintegração. O mentor ou conselheiro deve trabalhar com o prisioneiro 

durante a sua prisão e após a sua libertação.  

5. Cooperação entre diferentes parceiros: a colaboração entre diferentes serviços, 

parceiros e agentes é crucial para a reintegração social e profissional bem-sucedida de 

antigos prisioneiros. 

6. Emprego de uma equipa multidisciplinar: o envolvimento de uma equipa 

multidisciplinar na avaliação dos riscos e necessidades dos reclusos antes e depois da sua 

libertação reforça o processo de desradicalização e facilita a transição da prisão para a 

sociedade.  

7. Formação para os profissionais de reinserção social: os profissionais de reinserção 

social devem ter acesso a uma formação específica de gestão de riscos associada à 
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reincidência de prisioneiros extremistas violentos e à gestão do stress, a fim de permitir 

uma maior eficácia do seu trabalho. 

8. Investigação sobre a liberdade condicional e a reintegração: é necessário um maior 

trabalho, bem como investimento na investigação sobre reinserção social e reintegração 

de ofensores extremistas violentos, no sentido de avaliar, desenvolver e melhorar os 

programas, práticas e instrumentos aplicados, difundindo boas práticas.  

9. Competências dos profissionais e dos peritos: para que a prevenção da radicalização 

nas prisões e a liberdade condicional seja eficaz, é necessário o trabalho de peritos e 

profissionais, no sentido de impedir o financiamento de estruturas sem utilidade, 

fantoches dos poderes públicos. 

IV. Recomendações  

I. Primeiro desafio: a avaliação 

1. Avaliar o potencial de radicalização de uma determinada prisão: a sobrelotação e a 

presença de líderes carismáticos são dois fatores particularmente significativos no aumento dos 

casos de radicalização na prisão. 

2. Formação de observadores na linha da frente: é fundamental transmitir a metodologia à 

equipa de profissionais nestas prisões. 

3. Diminuir o foco nos sinais religiosos: nota-se uma forte preponderância da religião e sinais 

religiosos nos instrumentos de avaliação de radicalização em contexto prisional, mesmo apesar 

de os investigadores afirmarem que a adesão a práticas violentas toma lugar antes da adesão 

religiosa. É necessária formação no sentido de prevenir este tipo de confusão. 

4. Considerar a avaliação no context de uma análise longitudinal de biografias e carreiras 

de radicalização: dados puramente quantitativos, analisados fora do contexto e fora de 

qualquer etiologia de radicalização, não permitem compreender a complexidade do 

envolvimento radical, ao enfatizarem uma simples ideologia de gestão destinada a acompanhar 

de perto os prisioneiros. 

5. Avaliar numa base casuística: tal como aponta Jovelin (2016), “há vários fatores 

interrelacionados que levam estes jovens a aderir à jihad, além das explicações extraídas das 
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teorias sociológicas (ou outras), nenhuma das quais passível de generalização. De forma a 

compreender melhor as razões que conduzem à adesão à radicalização violenta, a biografia do 

individuo deve ser reconstruída, no sentido de entender a cadeia de interações e eventos que o 

marcaram e predispuseram à transgressão em questão”. 

6. Estabelecer uma gestão mais próxima e a reintegração como objetivos da avaliação: não 

apenas a repressão e a vigilância. Uma visão comum permite que os profissionais desenvolvam 

sistemas de gestão o mais adaptados possível aos perfis dos reclusos. 

7. A avaliação implica a cooperação dos ofensores: uma participação voluntária é indispensável 

à participação neste programa, segundo os investigadores. Farhad Khosrokhavar afirma 

também que “numa democracia, os jihadistas apenas poderão ser geridos se o consentirem. 

Ninguém deverá ser incluído num programa de desradicalização contra a sua vontade”. 

8. Adotar um método de interdisciplinar para a análise do rastreio: é necessária uma visão 

interdisciplinar por parte dos técnicos, por oposição a uma única interpretação. Esta 

mentalidade reflete-se já nos comités interdisciplinares dos QERs em França. 

9. Uma categorização mais afinada dos reclusos que se radicalizaram ou se encontram em 

processo de radicalização: categorias mais detalhadas permitem uma gestão mais eficaz dos 

indivíduos, em função das suas necessidades. 

10. Conduzir uma avaliação continua: e não cingida à fase inicial. A avaliação de reclusos deve 

ser conduzida desde a sua chegada à prisão, durante a sua gestão ou encarceramento, à sua saída 

da prisão e durante a sua reintegração.  

11. Avaliar os sistemas de gestão e reintegração: além dos indivíduos, também os próprios 

sistemas devem ser avaliados de forma a corrigir elementos problemáticos. O objetivo é avaliar 

as necessidades das partes envolvidas e as medidas já implementadas. 

12. Disponibilizar os meios financeiros exigidos: devem ser implementados meios humanos, 

materiais e legais de acordo com os sistemas e efeitos visados. 
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1- Uma boa gestão prisional: um estabelecimento penitenciário bem gerido é crucial para a 

implementação de intervenções e programas para a prevenção de radicalização violenta e para 

a integração de reclusos extremistas violentos. 

 

2- A gestão de prisioneiros vulneráveis: de forma a prevenir o contágio de uma ideologia 

extremista violenta em ambiente prisional, os reclusos vulneráveis devem ser especificamente 

geridos tendo em vista a prevenção do seu envolvimento no processo de radicalização violenta 

na prisão. 

 

3- As necessidades dos reclusos mais vulneráveis: é de particular importância responder às 

necessidades dos reclusos vulneráveis no sentido de evitar que adiram a grupos extremistas 

tendo por objetivo obter proteção ou responder às suas necessidades físicas.  

 

4- Condições na prisão: as condições devem ser melhoradas e a sobrepopulação deve ser 

reduzida para prevenir que a prisão se torne num terreno fértil para o extremismo e a 

radicalização violenta.  

 

5- A escolha do sistema prisional: os reclusos extremistas violentos devem ser a) separados 

por sexo, status legal e idade; b) classificados em função dos resultados da avaliação de risco e 

das suas necessidades; e c) categorizados de acordo com o grau da sua radicalização e os riscos 

que colocam para a segurança e proteção da prisão.  

 

6- Informação prisional: a rede de informação prisional de vários serviços e agências deve 

ser reforçada e apropriadamente estruturada para partilhar informação relativa a reclusos 

extremistas violentos. O sistema de informação prisional deve seguir as regras da legislação 

nacional tal como dos padrões Europeus e internacionais. 

 

7- Avaliação de risco: os riscos colocados por prisioneiros que foram ou estão em processo de 

radicalização devem ser avaliados numa base regular, assim como a sua probabilidade de 

prática de ações extremistas violentas. Durante a reclusão, o comportamento dos prisioneiros 

pode evoluir e/ou mudar, o que confirma a importância de reavaliar a sua colocação, o seu grau 
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de radicalização e a sua necessidade de intervenção. De acordo com os peritos, os riscos 

colocados pelos prisioneiros deverão ser reavaliados a cada seis meses como boa prática. 

 

8- O método de julgamento profissional estruturado: é aconselhável enfatizar e encorajar o 

uso do julgamento profissional estruturado enquanto método para a avaliação de reclusos 

extremistas violentos. O método é baseado na identificação estruturada e rigorosa dos 

indicadores e sinais de extremismo violento em prisioneiros que foram ou se encontram em 

processo de radicalização. 

 

9- Programas de intervenção individualizada: a implementação de programas de 

intervenção efetivos contra a radicalização e os extremismos violentos deve ser uma prioridade 

para as autoridades prisionais. Os programas de intervenção devem ajudar os prisioneiros a 

desvincular-se da ideologia extremista e a reintegrar-se na sociedade após a sua libertação. 

 

10- Uma equipa de intervenção multidisciplinar: as autoridades penitenciárias devem 

instalar e/ou cooperar com a equipa de intervenção multidisciplinar (psicólogos, psiquiatras, 

capelães, mentores, assistentes sociais, orientadores de carreira, profissionais de saúde, 

investigadores e especialistas) no sentido de avaliar os riscos de radicalização, identificar 

problemas cognitivo-comportamentais e identificar as necessidades de cada recluso extremista 

violento. 

 

 11- Recrutamento de profissionais: deve ser recrutado um número suficiente de profissionais 

e mão de obra que se encontre disponível para garantir uma operação penitenciária apropriada, 

assim como a sua gestão, segurança e proteção. 

 

12- Formação do staff: a formação especializada deve ser fornecida aos profissionais que 

trabalham com reclusos extremistas violentos. A formação deve ser adaptada às condições 

locais e às necessidades de cada prisão.  
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III. Terceiro desafio: Reinserção social e reintegração 

1. Desradicalização ou desvinculação: qualquer que seja a estratégia institucional 

selecionada, o processo de desradicalização ou de desvinculação de prisioneiros extremistas 

violentos deve começar no início da reclusão, a fim de trabalhar os comportamentos de 

prisioneiros extremistas violentos e apoiá-los na renúncia do uso da violência para atingir 

os seus objetivos. 

2. Intervenção especializada: as intervenções devem ser especificamente concebidas e 

adaptadas aos riscos e necessidades dos prisioneiros extremistas antes e depois da sua 

libertação. 

3. Planos de reintegração: Os planos de reintegração devem considerar os problemas sociais 

e materiais, bem como as dificuldades com que os prisioneiros se deparam durante a sua 

reintegração, a fim de reduzir o risco de reincidência. 

4. Apoio permanente: os programas de apoio e de orientação devem prosseguir durante o 

período de reintegração. O mentor ou conselheiro deve trabalhar com o prisioneiro durante 

a sua prisão e após a sua libertação.  

5. Cooperação entre diferentes parceiros: a colaboração entre diferentes serviços, parceiros 

e agentes é crucial para a reintegração social e profissional bem-sucedida de antigos 

prisioneiros. 

6. Emprego de uma equipa multidisciplinar: o envolvimento de uma equipa 

multidisciplinar na avaliação dos riscos e necessidades dos reclusos antes e depois da sua 

libertação reforça o processo de desradicalização e facilita a transição da prisão para a 

sociedade.  

7. Formação para os profissionais de reinserção social: os profissionais de reinserção 

social devem ter acesso a uma formação específica de gestão de riscos associada à 

reincidência de prisioneiros extremistas violentos e à gestão do stress, a fim de permitir 

uma maior eficácia do seu trabalho. 
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8. Investigação sobre a liberdade condicional e a reintegração: é necessário um maior 

trabalho, bem como investimento na investigação sobre reinserção social e reintegração de 

ofensores extremistas violentos, no sentido de avaliar, desenvolver e melhorar os 

programas, práticas e instrumentos aplicados, difundindo boas práticas.  

9. Competências dos profissionais e dos peritos: para que a prevenção da radicalização nas 

prisões e a liberdade condicional seja eficaz, é necessário o trabalho de peritos e 

profissionais, no sentido de impedir o financiamento de estruturas sem utilidade, fantoches 

dos poderes públicos. 
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