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Avaliação de necessidades institucionais e do risco de 

radicalização em contexto prisional e de reinserção: Uma revisão 

comparativa 

Introdução 

O projeto INTEGRA (“Abordagem integrada para a prevenção da radicalização no contexto 

prisional, de reinserção e na comunidade”) visa melhorar a transição entre a prisão e/ou 

reintegração e serviços comunitários para indivíduos considerados em risco de radicalização ou 

que já tenham sido radicalizados. Para tal, o programa promove uma prevenção holística da 

radicalização e centra-se no desenvolvimento das competências dos indivíduos radicalizados, 

mas também das organizações e do pessoal na linha da frente.  

O presente relatório integrado contribui para uma melhor compreensão das dinâmicas de 

radicalização contextuais, dos ambientes institucionais e dos desafios com que os profissionais 

da linha da frente se deparam quando lidam com riscos de radicalização nas instalações 

prisionais e de reinserção em cinco Estados-Membros: Bulgária, França, Grécia, Itália e Portugal. 

O relatório resume as conclusões da Tarefa O2 do projeto INTEGRA, cujo foco incide na avaliação 

das necessidades institucionais e do risco de radicalização nos cinco países parceiros do projeto.  

Os parceiros do projeto produziram relatórios de país que realçam os principais riscos de 

radicalização nas instalações prisionais e de reintegração, bem como as necessidades 

institucionais na resposta eficaz a estes riscos. A análise está inserida no contexto das tendências 

gerais de radicalização em cada país, a resposta empreendida para combater este problema, 

bem como o estado do sistema penitenciário. Os objetivos específicos dos relatórios do país 

eram: 

• Identificar e avaliar as necessidades das diferentes partes interessadas (pessoal 

prisional e de reintegração, agências e parceiros comunitários que trabalham com 

reclusos) envolvidos no processo de combate à radicalização que conduz ao 

extremismo violento dentro e fora das prisões, tendo em conta as especificidades locais 

(por exemplo, os sistemas jurídicos nacionais); 

• Diagnóstico da situação nos serviços prisionais e de reinegração que participam no 

projeto relativo ao risco de radicalização e extremismo. 

O relatório integrado traça comunhões, mas também desafios contextuais específicos para 

abordar a radicalização na prisão e na reinserção, discutindo diferenças nos cenários 

institucionais e ameaças existentes em cada um dos países estudados. Este proporciona a 

consciencialização e uma visão geral das necessidades, lacunas nas estratégias disponíveis, 

potenciais locais e modalidades de avaliação de riscos, cooperação multi-agências e 

intervenções correspondentes, impacto no grupo-alvo e potencial procura por futuros 

programas e produtos.  

O relatório serve, portanto, de base para a compreensão comum e conhecimento sobre os 

desafios e necessidades dos profissionais e deve orientar e informar o desenvolvimento de 

futuras produtos do projeto INTEGRA, como o Modelo e Programa de Mentoria e o programa 

de formação de prevenção em contexto prisional, de reinserção e na comunidade.  
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Este relatório é estruturado da seguinte forma: primeiramente, apresentamos as tendências e 

diferenças comuns relacionadas com as dinâmicas globais da radicalização em cada país, seguida 

de uma visão geral das principais tendências de radicalização nos sistemas prisionais dos países 

selecionados. As diferentes respostas institucionais, lacunas e necessidades das partes 

interessadas e dos profissionais envolvidos no processo de prevenção da radicalização nos 

países parceiros são, então, delineadas, seguidos de conclusões e recomendações políticas.  

Os cinco relatórios dos países são apresentados no apêndice (Bulgária, França, Grécia, Itália e 

Portugal) 

• Bulgária (Center for the Study of Democracy)  

• França (Université Toulouse - Jean Jaurès) 

• Grécia (KEMEA – Center for Security Studies)  

• Itália (Università Degli Studi di Brescia) 

• Portugal (IPS_Innovative Prison Systems) 

Os relatórios do país baseiam-se nas seguintes fontes de dados: 

• Entrevistas de grupos de foco com representantes das diferentes partes interessadas 

(serviços prisionais e de reintegração, agências e parceiros comunitários que trabalham 

com reclusos e indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade) em cada país; 

Estes visavam fazer um balanço das dinâmicas e manifestações de radicalização, até que 

ponto os respetivos profissionais consideram o fenómeno como um problema 

(potencial) entre presos e indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade, as 

medidas empreendidas para resolver este problema e fenómenos conexos e as 

necessidades institucionais. 

• Um questionário de avaliação dos riscos de radicalização enviado aos serviços 

prisionais e de reinserção; os questionários de Avaliação de Risco visavam avaliar os 

riscos de radicalização nos serviços prisionais e de reinserção ao longo de várias 

dimensões – fornecimento de narrativas extremistas, a disponibilidade de mediadas de 

contra e desradicalização, bem como fatores ambientais e de vulnerabilidade. 

• Pesquisa e análise de dados e estudos disponíveis. 

Para efeitos do presente relatório, são utilizadas as seguintes definições de termos-chave pelo 

Conselho da Europa: 

A radicalização é entendida para "representar um processo dinâmico em que um indivíduo cada 

vez mais aceita e apoia o extremismo violento. As razões subjacentes a este processo podem ser 

ideológicas, políticas, religiosas, sociais, económicas ou pessoais."1 

O extremismo violento "consiste na promoção, apoio ou na prática de atos que possam conduzir 

ao terrorismo e que visam defender uma ideologia que defenda a supremacia racial, nacional, 

étnica ou religiosa ou se oponha a princípios e valores democráticos fundamentais".2 

 
1 European Council. (2016) Guidelines for prison and probation services regarding radicalization and violent extremism: 
Terminology used for the purpose of the Guidelines. Strasbourg: Council of Europe. 
2 Ibid.  
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Quando se fazem referências a ofensores terroristas ou extremistas, aplicam-se as respetivas 

disposições penais nacionais para o terrorismo e ofensas conexas. Cada capítulo apresenta uma 

visão geral do quadro legislativo relativo a atos de terrorismo ou a ofensas extremistas, como 

crimes de ódio ou de preconceito.   

Riscos de radicalização na prisão e na reinserção 

Os países parceiros enfrentam ambientes de ameaça global muito diferentes associados à 

radicalização, ao extremismo e ao terrorismo, o que se reflete na forma como as autoridades 

têm respondido a estas ameaças, incluindo, em particular, no domínio da prisão e da reinserção. 

A radicalização e o extremismo violento têm sido, para alguns países, uma questão de longa 

data, como na Grécia, onde a radicalização que conduz ao extremismo violento e ao terrorismo 

tem sido essencialmente orientada politicamente (de esquerda) e remonta à década de 1970.  

Em França, o principal desafio dos últimos anos decorre da radicalização jihadista que conduz 

ao terrorismo, principalmente devido à ascensão do ISIS e ao conflito na Síria e no Iraque. 

Consequentemente, substanciais esforços e recursos governamentais têm sido dedicados a 

diferentes medidas e programas de CT ou preventivas ao longo de vários domínios de política 

pública que lidam exclusivamente com o terrorismo e a radicalização religiosamente inspirados. 

Com quase 200 sentenças e cerca de 350 ofensores terroristas detidos, a França enfrenta, entre 

os países estudados, o desafio mais premente para enfrentar a ameaça da radicalização islâmica.  

Em Itália, as redes jihadistas têm-se desenvolvido desde a décade de 90, embora atualmente o 

modelo mais difundido no país seja o jihadismo autóctone. No entanto, a Itália tem uma longa 

experiência com o terrorismo de esquerda e de direita que inevitavelmente influenciou a sua 

abordagem em relação ao terrorismo internacional.  

Em contrapartida, na Bulgária e em Portugal, a ameaça decorrente das atividades das redes 

jihadistas e da radicalização ‘doméstica’ religiosamente inspirada é considerada baixa. A 

Bulgária e Portugal têm sido largamente poupados de ataques terroristas, e o terrorismo 

doméstico não é considerado uma grande ameaça, embora tenham sido levantadas algumas 

preocupações em relação à radicalização, na sua maioria decorrentes de fatores externos (como 

a penetração da ideologia jihadista, bem como o carácter transnacional das redes jihadistas, mas 

também das recentes ondas migratórias). A radicalização islâmica não é a principal preocupação 

local para a Grécia, a Bulgária ou Portugal, mas a localização geográfica destes países nas 

fronteiras externas da UE faz deles vulneráveis pontos de entrada e saída de redes jihadistas 

transnacionalmente operacionais. Atualmente, não existe uma mobilização extensiva das 

populações muçulmanas altamente heterogéneas na Grécia, na Bulgária (os dois países têm 

minorias muçulmanas indígenas) ou em Portugal, mas há uma série de riscos potenciais que 

merecem a atenção do governo. Estes incluem, por exemplo no caso da  Grécia, a integração de 

migrantes de segunda e terceira geração, a ausência de um órgão representativo legítimo e 

credível para a comunidade muçulmana, as mesquitas não oficiais, as possíveis reações à 

violência da extrema-direita e racista, as ligações entre jovens e radicais estrangeiros que 

utilizam a Grécia como ponto de trânsito, o centro logístico, e uma rota de fuga para a UE para 

combatentes estrangeiros, e a polarização local em pontos quentes como o centro de 

refugiados. Na Bulgária, um país com quase 12% de população muçulmana indígena, os fatores 

de risco incluem a marginalização e a discriminação entre algumas comunidades muçulmanas, 

identidades religiosas instáveis entre alguns segmentos destes (por exemplo, os Ciganos), a falta 

de oportunidades para a educação superior em estudos islâmicos e o financiamento estrangeiro 

para a educação religiosa, contactos de muçulmanos búlgaros com pregadores radicais e 
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mesquitas na Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha e França) enquanto na migração 

laboral, o alcance global da propaganda jihadista online, o trânsito de FTFs através do país, entre 

outros. 

Outras formas de extremismo e radicalização baseadas em ideologias políticas (de extrema-

esquerda) e anarquistas constituem a principal ameaça na Grécia. As fileiras desta organização 

são numerosas e são bem-sucedidas na radicalização e no recrutamento. Na Grécia, um fator 

importante são as ligações entre o crime organizado e os terroristas, as quais são, por vezes, 

formados nas prisões por reclusos de primeira e segunda fase. As organizações terroristas 

anarquistas, em particular, parecem ter ligações estreitas com ofensores, pelo menos para o 

fornecimento de armamento e explosivos. 

Além disso, na maioria dos países estudados, existem movimentos de direita que alimentam 

sentimentos anti-minorias e polarização na sociedade. Na Grécia, por exemplo, registaram-se 

vários incidentes, nomeadamente ataques dirigidos a imigrantes, esquerdistas e anarquistas, e 

novos grupos têm-se formado. Além disso, os movimentos e organizações políticos extremistas 

estão muitas vezes bem interligados em toda a Europa e são muito ativos na propaganda online. 

Tendo em conta esta imagem complexa e diversificada das diferentes formas e fontes de 

ameaças nos países estudados, o domínio prisional e de prevenção enfrenta desafios 

particulares para prevenir e combater a radicalização, a que os relatórios do país têm dedicado 

especial atenção.   

Riscos de radicalização na prisão e na reinserção 

As diferentes ameaças e dinâmicas específicas do contexto em termos de formas, fontes e 

magnitude da ameaça terrorista e dos riscos de radicalização subjacentes nos países estudados 

refletem-se também nas respetivas situações prisionais e de reinserção. O desenvolvimento de 

abordagens adaptadas e holísticas para a prevenção da radicalização pela comunidade e os 

serviços prisionais e de reinserção exige uma compreensão aprofundada dos riscos, 

manifestações e condutores de radicalização em instituições prisionais e de reinserção locais, 

embora estudos e avaliações detalhados nesta matéria sejam, muitas vezes, escassos.  

Os instrumentos de avaliação de risco existentes concentram-se predominantemente na análise 

do indivíduo. No entanto, nem todos os países justificam a utilização ou estão preparados para 

a aplicação de instrumentos de avaliação de riscos a nível individual. Por outro lado, a avaliaºão 

de risto a nível prisional pode ser aplicada independentemente do número de reclusos 

extremistas/terroristas condenados nas respetivas instalações, e pode ser um passo preliminar 

importante para identificar fatores de risco, orientar as necessidades e prioridades de 

intervenção e preparar o terreno para a introdução de medidas mais orientadas, tais como os 

instrumentos individuais de avaliação do risco. Os cenários correcionais têm sido 

frequentemente apontados como ambientes especialmente condutivos para a radicalização e 

para os reclusos como uma população particularmente vulnerável3. A medição do risco de 

radicalização requer, assim, a consideração de fatores e dinâmicas específicas deste tipo de 

ambiente. 3 

 
3 E.g. Dunleavy, P. (2011). The Fertile Soil of Jihad: Terrorism's Prison Connection. Washington DC: Potomac Books; 
Mulcahy, E. et al. (2013). The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion and Prisoner Vulnerability. 
Journal of Human Security 9 (1): 4-14; Radicalisation Awareness Network (RAN). (n.d.). Dealing with Radicalisation in a 
Prison and Probation Context. RAN Practitioners’ Working Paper. Brussels: RAN  
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Vários fatores têm sido avaliados para avaliar os ambientes de risco de radicalização na prisão e 

reinserção nos países selecionados, com base na revisão da literatura. As três principais 

categorias de fatores de risco e vulnerabilidade têm sido revistas nos estudos de país4: o 

fornecimento de narrativas extremistas e o potencial recrutamento a nível prisional (número 

de ofensores extremistas, gestão de ofensores extremistas (avaliação de riscos, regimes 

prisionais específicos), penetração externa de propaganda extremista, organização de religião e 

locais de culto, entre outros), a preparação institucional para lidar com a radicalização  

(existência e natureza de programas de contra e desradicalização) e o ambiente prisional geral  

(fatores situacionais com impacto indireto na sinalização e na abordagem da radicalização, tais 

como as condições de vida prisionais, a falta de pessoal, a formação do pessoal prisional, as 

medidas gerais de reabilitação, entre outros). 

A avaliação foi efetuada pelos parceiros do projeto baseada na distribuição de um questionário 

personalizado às autoridades prisionais e de reinserção ou, caso tal não se verificasse viável, em 

pesquisa baseada em análise de conteúdo de artigos científicos e relatórios (inter)nacionais, 

assim como em dados secundários disponíveis. 

Ofensores extremistas/terroristas5 e reclusos considerados em risco de radicalização 

O indicador mais importante a ter em conta quando se avalia o nível de risco de radicalização 

enfrentado pelos serviços prisionais e de reinserção, mas também o principal fator que molda 

as respostas institucionais nos países selecionados, é o número de ofensores 

extremistas/terroristas e a forma como são geridos e supervisionados pelas autoridades 

correcionais. Uma componente importante das dinâmicas de radicalização é o contacto de 

reclusos não radicais com narrativas e ideologias extremistas6, principalmente na sua 

comunicação com os condenados extremistas. 

A França enfrenta, de longe, o desafio mais significativo entre os países analisados no que 

respeita à radicalização nas instalações de detenção e reintegração. O país lida com uma 

população total de mais de 1.500 reclusos ou detidos considerados de alto risco para a 

radicalização, incluindo 349 pessoas detidas por terrorismo, 196 condenadas por terrorismo e 

outros 1.336 reclusos condenados por outros crimes que são considerados radicalizados. Os 

riscos de radicalização são quase exclusivamente decorrentes do extremismo islâmico. Este 

elevado número de populações em risco apresenta desafios únicos e requer o mais elevado nível 

de mobilização das autoridades correcionais a vários níveis (avaliação de risco, supervisão, 

inteligência, mentoria e apoio). A monitorização e a mentoria pós-libertação são também uma 

área importante que exige intervenção, uma vez que uma grande parte dos condenados por 

terrorismo deverá ser libertada nos próximos três anos. Grande parte da população em risco 

detida em França não é perpetrador de ataques terroristas, mas membros de redes jihadistas 

acusados formalmente a partir de 2013. A sua próxima libertação levou o Ministério do Interior 

a criar uma comissão especial de supervisão exclusivamente para ex-reclusos. Atualmente, cerca 

de 600 pessoas são monitorizadas na fase pós-libertação por razões de radicalização.  

 
4 Estes asão explicados em mais detalhe no documento do projeto Apêndice IV: Questionário de Avaliação de Risco para 
Autoridades Prisionais e de Reintegração  
5 Os relatórios de país referem-se a dados sobre ofensores condenados ou acusados de ofensas terroristas de acordo com 
as disposições específicas dos códigos penais nacionais, mas podem incluir: cometer um ato terrorista; planear ou 
preparar um ato terrorista; financiar terrorismo; providenciar ou receber treino relacionado com atos terroristas; viajar 
internacionalmente com o intuito de cometer terrorismo; propaganda terrorista; glorificiação do terrorismo (por exemplo, 
na França). Adicionalmente, no caso da Bulgária e da Grécia, outros crimes relacionados com o extremismo também têm 
sido incluídos na análise, tais como crimes de ódio ou discriminação.  
6 Hannah, G., Clutterbuck, L. and Rubin, J. (2008). Radicalization or Rehabilitation: Understanding the challenge of extremist 
and radicalized prisoners. London: RAND Europe.  
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Na Grécia, não só o número de ofensores extremistas anarquistas e extremistas de extrema-

esquerda condenados, mas também a duração das penas de prisão, é um fator a considerar na 

avaliação dos desafios da radicalização para os sistemas prisionais e de reinserção. As ofensas 

de extrema-esquerda têm as penas de prisão médias mais elevadas (10 anos) na Europa em 

2017, seguidas por ofensas terroristas jihadistas (cinco anos), e crimes terroristas separatistas e 

de extrema-direita (ambos quatro anos). Uma comparação entre os Estados-Membros da UE 

mostra que a Grécia distribuiu penas de prisão excepcionalmente elevadas por acusações 

relacionadas com o terrorismo. Com uma pena média de 17 anos, a Grécia excede largamente 

todos os países europeus que penalizam terroristas, em média, com seis ou menos anos de 

prisão. Isto coloca desafios específicos. O relatório grego apresenta um caso em questão de 

como membros presos de uma organização terrorista anarquista mais recente ajudaram à fuga 

de um condenado de longa duração por um "velho" grupo terrorista de extrema-esquerda. Isto 

demonstra o risco apresentado pelo contacto e influências não só entre antigos e novos 

terroristas, mas também entre terrorismo e crime organizado.  

Em Itália, o risco da disseminação das ideologias jiadistas e da radicalização nas prisões é bem 

reconhecido, e várias medidas têm sido introduzidas para a sua monitorização e reabilitação. 

Em 2018 havia 66 detidos (62 em 2017) que ou estavam a aguardar julgamento ou já tinham 

sido condenados por crimes relacionados com "terrorismo islâmico internacional"7. Estes são 

colocados em secções especiais de alta segurança ("circuito") em 4 prisões, separadas do resto 

dos reclusos8. Além disso, há um total de 478 indivíduos sinalizados por radicalização nas prisões 

italianas (233 de alto risco, 103 de risco médio e 142 de baixo risco)9. Os riscos de radicalização 

no sistema prisional italiano parecem derivar não tanto das atividades de recrutamento de 

membros das redes jihadistas, mas sim dos auto-nomeados imãs, bem como das conversões ao 

Islão durante a prisão. Em 2017 havia apenas 25 imãs nas prisões italianas formalmente 

autorizadas pelo Ministério do Interior. Ao mesmo tempo, 97 reclusos "tinham um papel de imã, 

e então lideraram as orações, 88 tinham-se proposto como representantes de outros detidos 

para a administração prisional, e 44 tinham-se convertido ao Islão enquanto na prisão"10. 

A população prisional em Portugal conta apenas com um recluso condenado por terrorismo 

entre quase 13,000 outros reclusos, e a radicalização na prisão e na reinserção não é 

considerada um grande risco. 

Da mesma forma, o risco de radicalização nas prisões búlgaras não é considerado agudo devido 

ao baixo número de ofensores extremistas ou terroristas condenados (4 em 6349 pessoas no 

total da população prisional em 2017), especialmente líderes islamitas radicais, a falta de 

gangues ideológicos estabelecidos, as possibilidades geralmente limitadas para as atividades de 

atores extremistas externos e a entrada de conteúdo extremista. Os riscos de radicalização na 

reinserção parecem ser igualmente limitados de momento. No entanto, a análise aqui 

apresentada demonstra que, mesmo em países com um número limitado de ofensores 

extremistas/terroristas, existem potenciais riscos e vulnerabilidades, embora insuficientemente 

compreendidos e estudados, que precisam de ser abordadas para impedir que tais processos se 

desenvolvam no futuro.  

 
7 Italian Ministry of Justice - Department of Penitentiary Administration. “Relazione del Ministero sull’amministrazione 
della giustizia anno 2018”. January 2019. 
8 Marone, F. and Olimpio, M. (2019) Jihadist Radicalization in Italian Prisons: A Primer. ISPI, 4 Março 2019. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/jihadist-radicalization-italian-prisons-primer-22401#nota29 
9 Ibid.  
10 Ibid. 

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/anno_giudiziario_2019_dap.pdf
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/anno_giudiziario_2019_dap.pdf
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/jihadist-radicalization-italian-prisons-primer-22401#nota29
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Por exemplo, na Bulgária, existem ideólogos extremistas que, mesmo que poucos em número, 

podem potencialmente encontrar terreno fértil entre reclusos particularmente marginalizados 

e utilizar diferentes táticas para seduzir e atraí-los para a sua esfera de influência. A propaganda 

extremista também é reportada de ter encontrado o seu caminho para as instalações prisionais, 

provavelmente devido a lacunas na monitorização. Os riscos estão associados à possibilidade de 

os reclusos já radicalizados acederem a conteúdo extremista ou comunicarem com atores 

extremistas, o que pode dificultar quaisquer esforços de desradicalização, bem como 

comprometer a prisão e a segurança mais ampla. Por outro lado, não foram observados casos 

de reclusos anteriormente não-radicais que acedam a conteúdos extremistas online, pelo que 

se desconhece até que ponto isto representa um risco. O número de ofensores extremistas de 

extrema-direita que entram na prisão, embora não seja conhecido com certeza devido às 

disposições imprecisas do Código Penal, é maior em comparação. 

Entretanto, novos julgamentos relacionados com o terrorismo foram iniciados nos últimos anos, 

principalmente no que diz respeito a cidadãos estrangeiros detidos na Bulgária por acusações 

de combatentes terroristas estrangeiros (FTF), alguns dos quais resultaram recentemente em 

condenações. Daí que o número de ofensores terroristas condenados à prisão possa aumentar, 

embora a um ritmo muito lento, e possa colocar desafios futuros para abordar a radicalização.  

Condutores ambientais e situacionais e fatores de risco  

No que diz respeito à organização da religião dentro da prisão, o quadro legal em todos os países 

concede a presença de um guia espiritual dentro da prisão. No entanto, a disponibilidade de 

imãs é considerada altamente insuficiente tendo em conta a percentagem de reclusos 

muçulmanos em todos os países estudados, enquanto o profissionalismo dos capelães 

muçulmanos disponíveis também foi relatado como representando um desafio. Têm sido 

reportadas conversões para o Islão e imãs auto-nomeados dentro da prisão, por exemplo em 

Itália, as quais são percebidas como fatores que podem contribuir para os riscos de 

radicalização. As barreiras linguísticas também foram apontadas como um desafio em relação 

aos reclusos estrangeiros.  

Outros fatores, como o excesso de população prisional, a falta de pessoal e insuficientes 

formação e conhecimento do pessoal, são problemas que surgiram em vários dos contextos 

analisados. 

O excesso de população das prisões gregas é uma questão principal que afeta as condições de 

vida dos reclusos. Isto cria angústia e motins e pode ter consequências em alimentar a 

radicalização e ideologias extremistas.  

 

Respostas, necessidades e desafios institucionais  

Os capítulos dos países apresentados neste relatório fornecem uma visão geral compreensiva 

das principais medidas legislativas e políticas empreendidas nos últimos anos para abordar a 

radicalização e o terrorismo em cada país, bem como as principais instituições responsáveis pela 

sua implementação. A organização dos sistemas penitenciário e de reinserção também é 

discutida, com especial enfoque na forma como a radicalização é percebida como um risco e 

abordada. Os tópicos revistos incluem: número de ofensores extremistas e reclusos 

considerados como estando em risco de radicalização; aplicação de instrumentos de avaliação 

do risco de radicalização; regimes prisionais e gestão de ofensores extremistas (monitorização, 



16 
 

supervisão, prestação de serviços), existência e qualidade de programas de reabilitação para 

ofensores extremistas, apoio pós-libertação, e partes interessadas envolvidas.  

Medidas legislativas e políticas gerais no domínio CT e P/CVE 

Todos os países estudados reforçaram nos últimos anos a sua legislação em CT e têm 

estabelecido ou reforçado os mandatos das unidades de coordenação do CT para responder a 

potenciais ameaças terroristas. Todos os países estudados acrescentaram disposições aos seus 

códigos penais relativos a combatentes terroristas estrangeiros, formação e auxílio à atividade 

terrorista, financiamento do terrorismo, entre outros. A Itália e a França reforçaram igualmente 

o seu quadro jurídico, permitindo uma monitorização mais rigorosa, a eliminação e a prosecução 

de propaganda através da Internet ou a glorificação do terrorismo. Embora todos os países 

estudados tenham desenvolvido nos últimos anos estratégias e planos de ação nacionais para 

combater a radicalização e o terrorismo e transposto disposições internacionais de CT no seu 

corpo legislativo nacional, apenas a França parece ter desenvolvido e implementado uma 

variedade de programas e intervenções específicas e de contra-radicalização feitas à medida em 

vários domínios de política pública, incluindo na área prisional e de reintegração, em resposta 

ao aumento do nível de ameaça e ao elevado número de ofensores terroristas. 

A Itália desenvolveu o seu próprio sistema de combate à radicalização na prisão e na 

reintegração, com base na observação sistémica e actividades de monitorização de reclusos em 

risco, por um lado, e um elemento de reabilitação voluntária, por outro11. Esta abordagem foi 

informada pela experiência do país não só com terrorismo de esquerda e de direita, mas 

também com o crime organizado ao estilo da máfia, resultando na separação de terroristas 

condenados e membros de grupos de crime organizado nas prisões. A abordagem italiana está 

também firmemente baseada em princípios de proteção das liberdades civis dos reclusos e na 

garantia da igualdade e do Estado de direito nas prisões.12 

Nos outros países, as questões relacionadas com a radicalização e o terrorismo são abordadas 

no âmbito de uma política e um quadro legislativo mais amplos relacionados com a segurança, 

a prevenção do crime, a justiça penal, a política social e educação, a prisão e a reintegração, a 

reabilitação, entre outros. 

Desde 2015, todos os países desenvolveram documentos estratégicos sobre o combate ao 

terrorismo, os quais incluem a prevenção da radicalização e do recrutamento terrorista como 

um pilar de política estratégica separado. No entanto, nos países onde o terrorismo e a 

radicalização não são considerados uma questão importante, poucas medidas e programas reais 

de prevenção foram implementadas até agora (por exemplo, na Bulgária e em Portugal) e as 

respostas governamentais até agora têm sido predominantemente centradas na segurança, 

com os serviços de informações a terem a principal responsabilidade de responder a ameaças 

terroristas e extremistas. Programas de formação que abragem a radicalização como um tópico 

têm sido implementadas, mas estes são principalmente dirigidos aos órgãos de aplicação da lei 

e focam-se principalmente na consciencialização, bem como na monitorização e deteção de 

fenómenos de extremismo e radicalização.   

Do mesmo modo, a abordagem da radicalização na prisão e na reintegração também não está 

suficientemente abrangida por estas estratégias. Não existem medidas ou programas políticos 

 
11 RAN P&P Study visit of the RAN Prison and Probation Working Group, Venice and Padua 26-27 October 2016, Ex-post 
Paper. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_study_visit_26_27102016_en.pdf  
12 Ibid.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_study_visit_26_27102016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_study_visit_26_27102016_en.pdf
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específicos ou adaptados na Bulgária, na Grécia e em Portugal para abordar a radicalização em 

si, devido ao baixo número de ofensores extremistas ou terroristas. Assim, aplica-se o quadro 

geral de instrumentos e medidas para a gestão dos ofensores, a avaliação do risco, a 

monitorização pós-libertação, a mentoria e a resocialização. Na Bulgária, na Grécia e em 

Portugal, também não existem metodologias específicas de avaliação do risco de radicalização 

aplicadas, nem existem regimes especiais ou instalações de detenção para ofensores 

extremistas ou programas adaptados de reinserção, reabilitação e de mentoria pós-libertação.  

Medidas de combate e prevenção da radicalização na prisão e em prisão preventiva 

A prevenção da disseminação de ideologias radicais nas prisões passa pela supervisão e gestão 

do contacto entre os presos extremistas e o resto da população prisional, através de diferentes 

habitações (segregação, dispersão ou integração com o resto da população prisional) e regimes 

de supervisão. Diferentes países adotam uma abordagem diferente no que diz respeito aos 

problemas que enfrentam ou percebem enfrentar. Como resultado, o foco e a atenção dados à 

radicalização nas prisões difere das abordagens feitas à medida para uma abordagem de 

tamanho único. Alguns, como a França, adotaram um vasto leque de medidas para resolver este 

problema, outros em que o extremismo religioso é raro – como a Grécia ou Portugal –, não têm 

dado a mesma atenção à radicalização e dependem de medidas padrão de gestão e reabilitação 

aplicáveis à população prisional e em reintegração mais vasta.  

Gestão de ofensores extremistas ou reclusos em risco de radicalização 

Todos os países tentaram responder à ameaça de radicalização prisional, quer dos atuais 

ofensores terroristas na prisão, quer da ameaça que representa o contágio da radicalização. 

Estas abordagens divergiram – de programas específicos de caso que se concentram em 

programas de desradicalização adaptados para os extremistas a sistemas penitenciários que 

separam os indivíduos com base na sua perceção de ameaça à segurança. Alguns países, como 

a França, concentraram-se na criação de programas que se ajustem às necessidades específicas 

de indivíduos, utilizando uma abordagem multidisciplinar que inclua o sector da segurança, bem 

como os serviços sociais. Outros, como a Grécia, carecem desta especificidade e criaram, em 

vez disso, programas que podem ser aplicados entre indivíduos e ideologias sem diferenciação 

ou especial atenção às características de um caso. 

No seio da Bulgária, não existe um programa nacional destinado a resolver o problema da 

radicalização prisional e da reinserção. Em vez disso, a maioria das respostas à radicalização na 

prisão ou reinserção provêm de pessoal de primeira linha dentro do sistema penal que procura 

resolver os problemas dos quais sofrem no trabalho. No contexto búlgaro, a radicalização e o 

risco de radicalização são um campo sub-investigado que carece de conhecimento e de bolsas 

de estudo para compreender os contextos de radicalização local. Isto deve-se, em grande parte, 

à ausência de reclusos detidos por terrorismo ou crimes extremistas e, por extensão, dos baixos 

níveis de radicalização entre a população em geral na Bulgária. Mesmo sem estudos localizados, 

é possível extrapolar de estudos realizados nos EUA e em França que mostram que as hipóteses 

de indivíduos que não têm visões extremistas anteriores se radicalizarem durante a prisão são 

baixas, o que pode explicar a falta de radicalização prisional na Bulgária.  

Ao contrário da França, a Bulgária não dispõe de prisões exclusivamente para reclusos de alta 

segurança, separando, ao invés, os reclusos em níveis de segurança prisional com base no seu 

crime cometido, nas possibilidades de reincidência e no comportamento na prisão. Outros 

esforços da administração prisional para dissuadir a radicalização incluem a proibição de 

material que promova o ódio, mas os esforços para policiar corretamente as prisões são 
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dificultados pelas más condições prisionais e pela sobrelotação, pela falta de pessoal e pela falta 

de conhecimento em matéria de radicalização. Como resultado, as prisões são suscetíveis a que 

material externo seja contrabandeado para dentro ou através de uso ilícito da internet que pode 

espalhar propaganda extremista.  

A agravar ainda mais este problema na Bulgária é a falta de compreensão religiosa por parte da 

administração e o pessoal prisional, o que pode criar maiores riscos de radicalização na prisão. 

Sem acesso a um guia espiritual, os indivíduos podem auto-nomear-se como líderes religiosos, 

o que pode criar problemas se o indivíduo estiver a defender uma versão extremista da 

ideologia. Este tem sido um problema não só na Bulgária, mas também na Itália e na França, 

onde os reclusos podem não ter capacidade linguística para falar com figuras religiosas locais e, 

por conseguinte, serem obrigados a auto-nomear. Apesar destes fatores de risco que podem 

contribuir para a radicalização nas prisões, o baixo nível de radicalização global na Bulgária 

resultou, até agora, não só em baixos níveis de extremistas encarcerados, mas também em 

baixos níveis de risco de maior radicalização nas populações prisionais e em reinserção.   

Entretanto, a França, em resposta ao grande número (349) de ofensores terroristas e reclusos 

considerados radicalizados (1.336) no sistema prisional, utilizou uma abordagem adaptada para 

combater o risco de radicalização. Este método centra-se não só na abordagem do problema da 

radicalização através da utilização de pessoal prisional e de reinserção, mas também em 

educadores, psicólogos e figuras religiosas ao longo do tempo de um ofensor no sistema penal 

e em programas pós-libertação, num esforço para administrar o melhor programa de 

reabilitação possível a cada indivíduo.  

Para além das suas abordagens à medida, a França é o único país dos estudados que 

implementou um mecanismo elaborativo de avaliação de risco que examina uma variedade de 

elementos, incluindo: a ideologia e a narrativa que os indivíduos empregam, o seu ambiente 

social e intenções, o seu passado histórico e experiências, e as suas crenças pessoais e 

ideológicas que são a fonte do extremismo violento. Além disso, o governo também usa 

ferramentas de avaliação de risco, incluindo VERA-2 e ERG22+ que visam medir aspetos do 

extremismo, como a capacidade de um indivíduo para realizar atos extremistas violentos ou 

pesar o envolvimento de uma pessoa em extremismo violento. Ao fazer tanto a avaliação como 

a avaliação individual, o Estado espera poder prescrever uma intervenção eficaz dependente 

das necessidades individuais de um extremista.  

Além disso, todos os reclusos em França condenados por terrorismo devem passar por uma 

avaliação de quatro meses que inclua psicólogos, figuras religiosas e conselheiros que avaliem 

se um indivíduo é um perigo através de um elevado grau de radicalização ou para o pessoal 

através da violência. Se estes forem uma ameaça baixa para serem violentos e não detiverem 

crenças profundamente radicalizadas, eles são autorizados a estarem em detenção normal, 

enquanto aqueles com visões extremistas profundamente enraizadas são colocados numa 

secção especial da prisão com supervisão adicional, e aqueles que se julgam um perigo para o 

pessoal são colocados em confinamento solitário.  

Tal como a Bulgária, a Grécia também carece de uma quantidade significativa de extremistas de 

inspiração religiosa, sendo, em vez disso, atualmente atormentada por terroristas de extrema-

esquerda e anarquistas. Isto criou riscos significativos de radicalização nas prisões, que tem sido 

agravada por prisões sobrelotadas e por falta de programas à medida que abordam a 

radicalização. Parte deste problema tem sido a ligação entre o crime organizado e os terroristas 

nas prisões – uma relação em que os terroristas adquirem armas e explosivos através de 
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contactos ou indivíduos no crime organizado. Tal como a Bulgária, a ameaça do jihadismo tem 

sido baixa, no entanto a falta de coesão social entre os migrantes muçulmanos de segunda e 

terceira geração e a radicalização recíproca criou condições para que a futura radicalização se 

enraizasse.  

A Grécia separa os seus reclusos com base em características como o crime cometido, a idade, 

o sexo e a saúde mental, tendo apenas dois tipos de prisões – os que aguardam julgamento ou 

a penas de curta duração, e os condenados a penas de prisão de longa duração. Em vez de 

utilizar abordagens personalizadas para dissuadir a radicalização, a Grécia baseia-se na utilização 

dos mesmos programas para extremistas que são utilizados para todos os ofensores durante a 

reintegração ou reabilitação na sociedade.  

Apesar das prisões cada vez mais sobrelotadas, o sistema penal italiano procura criar 

abordagens personalizadas para os 66 indivíduos encarcerados pelo jihadismo e 478 indivíduos 

reconhecidos como radicalizados13. Uma das formas de a Itália tentar gerir a radicalização é 

através da própria estrutura prisional física – através da segregação de extremistas não só da 

população em geral da prisão, mas também dos condenados por tráfico de droga ou membros 

de grupos de crime organizado. Ao fazê-lo, o governo espera limitar a interação dos terroristas 

com outros ofensores condenados que possam ser radicalizados. Além disso, os extremistas são 

mantidos isolados de outros indivíduos semelhantes para evitar que eles sejam rede enquanto 

estão na prisão. Um problema enfrentado em Itália que outros países como a Grécia ou a 

Bulgária também se depararam é a falta de guia espiritual em muitas prisões, uma questão 

agravada ainda mais pela ausência de locais de culto na prisão. Isto surge quando encontrar ou 

aceder a um guia espiritual demora muito tempo devido a diferenças linguísticas ou culturais 

que podem levar à auto-nomeação. 

A Itália dispõe também de um sistema que categoriza os reclusos de acordo com o seu grau de 

radicalização e necessidade de monitorização a três níveis; alto, médio e baixo. Estes níveis 

refletem a quantidade ou muita frequência que a gestão prisional deve monitorizar os indivíduos 

– desde o controlo mensal para aqueles que estão na categoria "alta" até uma base necessária 

para aqueles em "baixo"14. Do mesmo modo, os reclusos têm três níveis de detenção diferentes, 

dependendo do seu nível de extremismo, dos que estão na prisão por crimes relacionados com 

o terrorismo em prisões de alta segurança, dos presos por crimes que envolvam ideologias 

violentas em segurança média e, por último, de reclusos que se julgam facilmente radicalizados 

ou que são seguidores em instalações de baixa segurança. Além disso, a Itália criou a sua própria 

força policial dedicada ao serviço do sistema prisional, a polícia penitenciária, que, no âmbito 

das suas funções, monitoriza e relata quaisquer sinais de radicalização na população prisional. 

Como parte dos seus esforços para conter a radicalização, os funcionários prisionais são 

ensinados a observar mudanças repentinas de comportamento – como práticas religiosas ou 

rotinas do dia-a-dia, o que pode indicar uma mudança de perceção. 

Com a ameaça de radicalização diferente em função do país, cada país optou por abordar o 

problema de formas diversas. No entanto, no caso do extremismo religiosamente motivado e 

especialmente do jihadismo islâmico, persistem alguns problemas entre os países. Por um lado, 

devido às diferenças culturais entre os reclusos – que podem ser imigrantes ou imigrantes de 

 
13 Marone, F. and Olimpio, M. (2019) Jihadist Radicalization in Italian Prisons: A Primer. ISPI, 4 March 2019. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/jihadist-radicalization-italian-prisons-primer-22401#nota29 
14 RAN P&P Study visit of the RAN Prison and Probation Working Group, Venice and Padua 26-27 October 2016, Ex-post 
Paper. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_study_visit_26_27102016_en.pdf 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/jihadist-radicalization-italian-prisons-primer-22401#nota29
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_study_visit_26_27102016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_study_visit_26_27102016_en.pdf
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primeira ou segunda geração –, o pessoal prisional tem tido dificuldade em gerir e compreender 

as necessidades dos reclusos, bem como os problemas que levam à radicalização. Um dos 

maiores exemplos é o problema verificado em Itália em torno da orientação espiritual, a língua 

e as diferenças culturais entre guias espirituais e reclusos permitidos para auto-nomeação. Tal 

como foi referido, este foi também um problema em França e na Bulgária. Além disso, sem as 

competências culturais adequadas, as questões relacionadas com mal-entendidos ou a 

intolerância percebida podem tornar-se fatores de risco. Sem conhecimento de costumes e 

tradições de uma cultura ou religião, isso pode levar a que as prisões não acomodem restrições 

alimentares, espaço para adoração ou reconhecimento de férias, como o Ramadão, o que pode 

criar animosidade e criar condições para que os indivíduos se interessem mais pelo extremismo. 

Programas de reabilitação e reintegração adaptados  

No que diz respeito à pós-prisão, a Grécia, a Bulgária e Portugal não dispõem de programas de 

reabilitação e reintegração personalizados para extremistas violentos ou ofensores terroristas. 

Os programas existentes aplicam-se a todos os ofensores. Na Grécia, as principais componentes 

do programa pós-libertação consistem em aconselhamento individual e familiar, 

encaminhamento para serviços quando necessita de apoio social, entre outros. Na Grécia, visto 

que a falta de educação cívica e o desemprego são considerados causas de extremismo violento, 

iniciativas específicas neste domínio foram desenvolvidas. No entanto, não existem programas 

de mentoria direcionados para ex-ofensores terroristas ou extremistas.   

Os profissionais da Bulgária e de Portugal denunciaram a necessidade de programas de 

formação e de campanhas de informação personalizados para educar os funcionários prisionais 

e de reinserção sobre os riscos de radicalização e sobre a forma de os resolver. Em Portugal foi 

desenvolvido e implementado um curso inter-departamental para os agentes da autoridade, o 

qual trata da radicalização e do extremismo, mas não existe um programa semelhante para a 

prisão e a reinserção. 

A Itália empregou organismos de reabilitação compostos por equipas multidisciplinares sob a 

supervisão de juízes que permitem planos de intervenção individualista para cada recluso 

destinados a reintegrar-se na sociedade. Dentro destes planos, existem cinco elementos que são 

modificados para proporcionar os melhores resultados de cada indivíduo. Ao focar-se na 

educação, no emprego, na relação com a família, religião e atividades de desporto, culturais e 

recreativas, existe a esperança de que isso aumente as capacidades de pensamento crítico, bem 

como proporcione saídas de tempo e energia não criminosas – através do desporto, trabalho ou 

laços familiares mais próximos15. Como parte destes planos de reabilitação, cada recluso tem 

uma equipa de educadores, assistentes sociais, figuras religiosas e outros especialistas que 

ajudam a ajudar os reclusos – com aprovação e cooperação para compreender os seus crimes e 

como reintegrar-se mais facilmente na sociedade. 

 

A França também criou medidas preventivas robustas e adaptadas a vários graus, num esforço 

para reduzir a radicalização dentro das prisões. A França usa abordagens específicas de caso 

desde o início da detenção – com indivíduos avaliados por uma equipa multidisciplinar que cria 

um perfil individual para apoiar a administração prisional desde a escolha dos melhores métodos 

de detenção para um recluso, até à vida pós-libertação quando são assistidos por equipas de 

especialistas que visam reintegrar os extremistas de volta à sociedade. Outro aspeto da 

 
15 Ran P&P Study visit of the RAN Prison and Probation Working Group, Veneza and Pádua 26-27 outubro 2016, Ex post 
Paper. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_study_visit_26_27102016_en.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_study_visit_26_27102016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_study_visit_26_27102016_en.pdf
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detenção individualizado é a avaliação do risco realizada para ditar qual a melhor intervenção 

para os extremistas. A abordagem utilizada pela França para o pós-lançamento é também feita 

à medida das necessidades individuais e é discutida mais aprofundadamente na secção seguinte.   

 

Supervisão pós-libertação 

O sistema de reinserção na Bulgária consiste em registo obrigatório e reuniões com um agente 

de reinserção e envolve também uma restrição à livre circulação, mas também pode incluir 

cursos profissionais proscritos ou serviço comunitário em função do caso. As medidas de pós-

libertação para proteger contra novos extremismos são limitadas.  

Em França, existe uma abordagem muito mais individualizada da supervisão pós-libertação, a 

qual começa durante a avaliação da detenção, que fornece informações sobre indivíduos úteis 

para os serviços de informações quando estes precisam de monitorizar e avaliar um indivíduo 

após a sua libertação. Foram feitos esforços adicionais para reduzir a probabilidade de 

reincidência para os ex-reclusos – embora devido ao elevado número de reclusos atuais, isso 

possa ser difícil para o Estado gerir de forma eficiente. Em resposta a isto, o Estado está 

atualmente a criar um comité de supervisão dedicado aos ex-reclusos no seio da Unidade de 

Coordenação Antiterrorista, no entanto este ainda não foi totalmente implementado. Uma vez 

libertados da prisão, seguimentos são realizados por juízes especializados em antiterrorismo. Os 

instrumentos utilizados por estes juízes variam de técnicas de vigilância, como monitores de 

rastreio, exigindo que os ex-reclusos alertem as autoridades para as alterações de endereços e 

restrições de viagem, até aos esforços de reintegração utilizando assistentes sociais ou 

programas de mentoria.  

Outras vias de apoio em França incluem a Investigação e Intervenção para o Extremismo 

Violento (RIVE), um programa de apoio multidisciplinar e individualizado que dura pelo menos 

seis meses, mas de preferência durante pelo menos um ano. Com o objetivo de abordar o que 

leva um indivíduo ao extremismo, o RIVE usa uma miríade de intervenções – desde entrevistas 

e aconselhamento a visitas domiciliárias e um programa de mentores para reduzir o risco de 

reincidência. Além disso, após a libertação, os indivíduos são obrigados a registar-se no centro 

de emprego onde podem receber benefícios temporários até encontrarem emprego.  

Enquanto na Grécia o Estado carece de reintegração personalizada póos-libertação, várias NGOs 

intervieram para ajudar na reabilitação de indivíduos para a sociedade. Estes esforços vão desde 

o apoio ao desenvolvimento profissional e o apoio aos indivíduos na construção das suas 

capacidades para entrar no mercado de trabalho até à prestação de assistência financeira e 

apoio médico ou psicossocial. Caso contrário, o sistema de reinserção pós-libertação assemelha-

se muito ao da Bulgária, que se concentra na utilização de métodos básicos de trabalho social, 

como o aconselhamento e a prestação de apoio social, se necessário, para ajudar os ex-reclusos.  

Devido às suas leis em Itália, a maioria dos terroristas não é elegível para reinserção porque as 

suas penas são de mais de 4 anos, no entanto aqueles que estão presos por outros crimes e 

radicalizados serão colocados no mesmo sistema de reinserção que outros ex-reclusos usam. 

Em vez de reinserção, para os extremistas cuja libertação se aproxima, a administração prisional 

notifica as autoridades que um preso radicalizado vai ser libertado em breve – dando tempo à 

polícia para desenvolver uma forma de lidar com o ex-recluso – seja através da vigilância ou até 

mesmo da deportação.  
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Conclusões e recomendações 

Apesar das diferentes dinâmicas de radicalização, dos riscos de radicalização na prisão e da 

reinserção, bem como das respostas institucionais em todos os países estudados, a investigação 

identificou que os profissionais da prisão e da reinserção precisam de estar mais bem equipados 

para lidar com os ofensores extremistas, mas também estar atento a possíveis abordagens para 

impedir que a radicalização ocorra entre a população reclusa em geral. Deste modo, é necessário 

prestar especial atenção aos programas destinados a evitar a propagação da radicalização nas 

prisões de forma mais eficaz, os quais podem ser diversos, desde formação cultural e programas 

linguísticos até o isolamento físico e programas de reabilitação à medida.  

 

Embora alguns países enfrentem uma afluência muito limitada de ofensores terroristas, a falta 

de capacidades dos sistemas prisionais e de reinserção para responder a potenciais riscos de 

radicalização é uma preocupação comum. A sobrelotação, a falta de financiamento e os guardas 

mal treinados contribuem para sistemas prisionais que podem estar mal equipados para lidar 

com a radicalização nas prisões antes que se torne um problema. Porque o problema não passa 

despercebido ou despercebido em muitos países, a investigação sobre a radicalização das 

prisões nestes contextos específicos dos países é escassa. Como resultado, a compreensão de 

como a radicalização é impactada por fatores externos ou internos não é bem compreendida. 

No entanto, surgem algumas recomendações claras que podem generalizar-se em todos os 

países – deveria haver um aumento dos recursos para as prisões, programas de formação mais 

robustos para os guardas sobre como notar e lidar com a radicalização, um acesso mais 

adequado aos guias espirituais e, por último, uma melhor compreensão cultural e educação 

entre o pessoal prisional e a administração. 

 

Alguns dos principais desafios identificados incluem a aplicação de instrumentos adequados e 

robustos de avaliação de riscos, cooperação multi-agências e partilha de informação, entre 

outros.  

O projeto INTEGRA está preparado para abordar alguns destes desafios-chave.   
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Bulgária 

Contexto 

A nível nacional, até agora, a Bulgária foi poupada de ataques terroristas em larga escala, à 

exceção dos atentados terroristas cometidos no aeroporto de Sarafovo, na cidade de Bourgas, 

em 201216. No entanto, existem ameaças domésticas assim como riscos provenientes do 

estrangeiro, e então não se podem excluir mais atos terroristas. A posição do país numa 

importante rota de e para o Médio Oriente tornou-a uma zona de trânsito privilegiada para os 

combatentes estrangeiros de saída e de regresso, bem como para o fluxo migratório, que 

poderia potencialmente ser utilizado como cobertura para membros e simpatizantes de 

organizações terroristas entrarem na Europa. Apesar da desintegração do Estado Islâmico (IS) e 

da dissipação da pressão migratória sobre o país, estes riscos permanecem. 

Em termos de radicalização islâmica doméstico, tem havido incidentes de muçulmanos búlgaros 

a demonstrarem apoio aberto ao Estado Islâmico. No entanto, existem provas que sugerem que 

os muçulmanos búlgaros são resistentes à penetração de interpretações salafistas mais radicais 

do Islão, que são atípicas para o Islão amplamente professadas na Bulgária17. A adoção do Islão 

Salafi é limitada, tendo enraizado apenas entre algumas das comunidades mais desfavorecidas 

do país que apresentam identidades religiosas e étnicas instáveis. 

Extremismo de extrema-direita resultante em atividades violentas e não violentas, entre as 

quais discursos de ódio, vigilantismo e crime de ódio, têm sido observadas no país. Apesar de 

existir há mais tempo e de ter conduzido a uma maior vitimização em comparação com a 

radicalização islâmica, o extremismo de extrema-direita tem recebido consideravelmente 

menos atenção convencional e institucional. A crise dos migrantes e os ataques terroristas na 

Europa reforçaram ainda mais o apelo das já existentes organizações de extrema-direita na 

Bulgária e noutros países europeus, alimentando simultaneamente o surgimento de novos 

movimentos populistas de extrema-direita na cena política búlgara. Estas novas formações 

desfrutaram de um breve momento de infâmia, antes de desaparecerem em grande parte dos 

olhos do público18. No entanto, o cenário de extrema-direita búlgara continua ativo, desfrutando 

de um solo particularmente fértil devido à crescente polarização da opinião pública contra 

migrantes e minorias tradicionais, como os ciganos nos últimos anos.19 

À luz do atentado terrorista em Bourgas, dos desenvolvimentos no estrangeiro e da revelação 

de casos de radicalização doméstica, as autoridades búlgaras tomaram medidas para reforçar 

as medidas existentes de prevenção e combate ao terrorismo e à radicalização, nomeadamente 

através da criminalização de novos atos, o desenvolvimento de uma estratégia plurianual e os 

planos de ação correspondentes, etc. No entanto, apesar dos esforços para estabelecer um 

quadro político abrangente, as medidas foram reformuladas ou estabelecidas principalmente 

no que respeita à prevenção e à reação ao terrorismo por parte das autoridades policiais e das 

instituições de segurança nacionais. Assim, a resposta continua a centrar-se na repressão de 

potenciais atividades terroristas, em vez da prevenção e combate à radicalização. Além disso, 

há um foco implícito na radicalização islâmica e no terrorismo, negligenciando outros tipos de 

 
16 Kulish, N. and Schmitt, E. (19 July 2012). "Hezbollah Is Blamed for Attack on Israeli Tourists in Bulgaria“. New York Times, 
19 July 2012. Disponível em: https://www.nytimes.com/2012/07/20/world/europe/explosion-on-bulgaria-tour-bus-kills-
at-least-five-israelis.html 
17 Dzhekova, R. et al. (2015) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
18 Stoynova, N. and Dzhekova, R. (forthcoming). Vigilantism against ethnic minorities and migrants in Bulgaria. In Bjorgo, 
T. and Mares, M. (eds). Vigilantism against migrants and minorities. London: Routledge. 
19 Ibid. 

https://www.nytimes.com/2012/07/20/world/europe/explosion-on-bulgaria-tour-bus-kills-at-least-five-israelis.html
https://www.nytimes.com/2012/07/20/world/europe/explosion-on-bulgaria-tour-bus-kills-at-least-five-israelis.html
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extremismo. Ao mesmo tempo, nem todas as instituições relevantes foram incluídas no 

desenvolvimento de medidas e políticas. Nomeadamente, o atual quadro político não aborda as 

prisões como um possível terreno fértil para o extremismo. Devido à concentração de indivíduos 

particularmente vulneráveis, as prisões de outros Estados da União Europeia (UE) e de todo o 

mundo são há muito reconhecidas como potenciais ambientes problemáticos onde a 

radicalização pode florescer20. Por conseguinte, é necessário estabelecer abordagens 

direcionadas para combater a radicalização nas instituições penitenciárias. Mais recentemente, 

as autoridades em reinserção também foram consideradas como uma instituição com um papel 

importante na prevenção, deteção e inversão da radicalização. No entanto, o desenvolvimento 

de uma abordagem de trabalho para combater a radicalização na prisão e na reinserção deve 

ser informado através de uma análise sólida dos riscos enfrentados, da resposta institucional 

existente e das lacunas nele existentes. 

O atual capítulo visa lançar as bases para o desenvolvimento de um roteiro para o combate à 

radicalização nas prisões e resinserção búlgaras. A análise mapeia os riscos de radicalização, as 

medidas em vigor para a combater e as questões/necessidades conexas de melhorar a resposta 

institucional no país. O relatório baseia-se na análise dos dados obtidos através de entrevistas e 

grupos de concentração com pessoal de primeira linha da prisão e reinserção, bem como nas 

respostas ao questionário por parte dos mesmos grupos-alvo. No total, foram realizados dois 

grupos de foco com oito participantes cada um e duas entrevistas – um grupo de foco e uma 

entrevista com os funcionários prisionais e um grupo de foco e entrevista com os funcionários 

da comissão de reinserção, entre os quais funcionários da Administração da Direção Geral de 

Execução de Sentenças (GDES), da prisão de Sófia e da reinserção da Comarca de Sófia. As 

entrevistas e as discussões em grupo de foco basearam-se num questionário de avaliação das 

necessidades com o objetivo de apurar até que ponto os profissionais estão conscientes das 

dinâmicas e manifestações de radicalização, e para os quais consideram o fenómeno um 

problema (potencial), bem como as medidas empreendidas para o combater e as necessidades 

institucionais relacionadas. Além disso, um questionário de avaliação de risco personalizado foi 

preenchido por pessoal prisional competente nas instalações de Sófia, Pazardzhik e Sliven 

(quatro, um e nove agentes escolhidos pelos diretores da prisão, respectivamente). Foram 

também distribuídos questionários de avaliação de risco a vinte serviços de reinserção em todo 

o país, dos quais foram recebidas 16 respostas21. Os questionários de avaliação de risco visavam 

avaliar os riscos de radicalização nos serviços prisionais e de reinserção ao longo de várias 

dimensões – fornecimento de narrativas extremistas, medidas de disponibilidade ou contra e 

desradicalização, bem como fatores ambientais e de vulnerabilidade. 

Dinâmicas de radicalização 

Embora os ambientes prisionais e de reinserção apresentem desafios únicos no que diz respeito 

à radicalização, estes riscos não ocorrem num vácuo e estão relacionados com uma dinâmica 

social mais ampla de polarização e radicalização. Por conseguinte, é importante examinar o 

contexto mais vasto no que se refere à radicalização e ao extremismo violento na Bulgária. A 

atual secção apresenta os principais tipos de radicalização observados no país, bem como a sua 

propagação e manifestações.  

 
20 Dunleavy, P. (2011). The Fertile Soil of Jihad: Terrorism's Prison Connection. Washington DC: Potomac Books; Mulcahy, 
E. et al. (2013); The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion and Prisoner Vulnerability. Journal of 
Human Security 9 (1): 4-14; Radicalisation Awareness Network (RAN). (n.d.). Dealing with Radicalisation in a Prison and 
Probation Context. RAN Practitioners’ Working Paper. Brussels: RAN.  
21 Sofia, Nova Zagora, Sliven, Pazardzhik, Etropole, Botevgrad, Elin Pelin, Kostinbrod, Pirdop, Svoge, Slivnitsa, Assenovgrad, 
Plovdiv, Smolian, Varna, Kurdzhali. 
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A radicalização islâmica é muitas vezes considerada através do prisma da entrada das 

interpretações salafi do Islão na Bulgária e do seu enraizamento em algumas comunidades 

muçulmanas no país. Embora os processos de adoção de interpretações religiosas mais rigorosas 

não devam ser equiparados à radicalização, estas são, no entanto, notáveis devido a duas 

considerações importantes. Em primeiro lugar, o salafismo não é típico da Bulgária e é muitas 

vezes considerado como estando em desacordo com o tradicional Islão sunita hanafi professado 

pela maioria das comunidades muçulmanas no país22. Em segundo lugar, foram membros de 

uma comunidade roma Salafi que exibiram os mais graves indícios de radicalização islâmica, 

incluindo duas condenações por um pregador informal de Roma Salafi, bem como acusações 

para o mesmo pregador e alguns dos seus seguidores. 

Com o colapso do regime comunista em 1989, os muçulmanos na Bulgária começaram a ser 

expostos ao mundo exterior e à umma (a comunidade muçulmana global) após um isolamento 

de 45 anos. A abertura das fronteiras e a liberdade de viajar foram juntos ao levantamento de 

medidas supressivas sobre a profissão de religião que dominava a sociedade comunista ateu. Os 

muçulmanos búlgaros poderiam assim conhecer interpretações do Islão diferentes da tradição 

sunita hanafi característica dos Balcãs através de quatro canais principais: 1) missionários 

estrangeiros; 2) ajuda de caridade estrangeira proveniente da Jordânia, do Egito, da Arábia 

Saudita ou do Kuwait; 3) migração para a educação religiosa por jovens muçulmanos nas 

prestigiadas universidades religiosas do Egito, Jordânia e Arábia Saudita; e 4) migração para 

países da Europa Ocidental e encontros com comunidades muçulmanas (imigrantes) locais.23 

As interpretações salafistas do Islão têm sido adotadas por uma pequena minoria de 

comunidades muçulmanas búlgaras24. De facto, as influências de Salafi em termos de vestuário, 

poligamia e piedade permanecem limitadas a algumas aldeias muçulmanas de língua búlgara e 

povoações ciganas na Bulgária25. As comunidades onde o salafismo tem enraizado tendem a ser 

as comunidades mais desfavorecidas mais atingidas pela transição para a democracia e 

economia de mercado. De acordo com especialistas em aplicação da lei, o recrutamento para o 

Islão Salafi entre os ciganos também está associado a estímulos financeiros para usar o niqab26. 

Estes servem como um motor inicial para a conversão com a verdadeira piedade e o sentimento 

religioso desenvolvendo-se numa fase posterior.27 

Além disso, algumas comunidades muçulmanas no país, nomeadamente os muçulmanos 

ciganos e alguns muçulmanos de língua búlgara (em oposição aos muçulmanos de ascendência 

turca) têm demonstrado identidades religiosas instáveis que as tornaram abertas a 

interpretações alternativas do Islão28. A organização oficial da denominação muçulmana na 

Bulgária sempre deu prioridade às necessidades (espirituais) dos turcos étnicos, nomeadamente 

devido a um considerável financiamento da Turquia. Isto provocou um vazio espiritual, em parte 

preenchido por uma interpretação mais ortodoxa do Islão, especialmente em algumas 

localidades étnicas mistas onde os muçulmanos de língua búlgara se esforçam por se diferenciar 

dos búlgaros étnicos em virtude de sublinharem a sua identidade religiosa.29
 

 
22 Dzhekova, R. et al. (2015). Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy.  
23 Ibid.  
24 Ibid. 
25 Kerem, O. (2010). New Islamic Actors after the Wahhabi intermezzo: Turkey’s Return to the Muslim Balkans. Oxford: 
European Studies Centre, University of Oxford. 
26 Dzhekova, R. et al. (2015). Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
27 Ibid.  
28 Ibid; Троева, Е. (2012). „Традиционен” и „нов” ислям в България. Български Фолклор 3-4: 5-23.  
29 Dzhekova, R. et al. (2015) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy.  
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Para além das dinâmicas identitárias, os problemas na organização das instituições de ensino 

islâmicas búlgaras facilitaram a entrada de interpretações radicais do Islão. As oportunidades 

para o ensino superior em estudos islâmicos no país são limitadas. O Instituto Islâmico Superior, 

que se baseia em grande medida no apoio financeiro e nas doações da Turquia e de outros países 

muçulmanos30, não é acreditado e os seus diplomas não são reconhecidos nem na Bulgária, nem 

na Europa. Alegadamente, esta proporciona "um nível de escolaridade exclusivamente baixo e 

sofre de falta de pessoal qualificado"31. Existem três escolas secundárias islâmicas, enquanto 

alguns conselhos de curadores muçulmanos ou de mesquitas dirigem aulas de Corão; o Chefe 

Muftiate também organiza aulas de verão do Corão32. Todas estas classes, muitas vezes 

financiadas por várias fundações religiosas ou indivíduos estrangeiros, também não têm 

acreditação oficial. Embora o conteúdo dos cursos seja, em princípio, aprovado pelo Chefe 

Muftiate, não é claro até que ponto o Muftiate pode controlar os currículos de alguns deles33. A 

falta de transparência no que diz respeito ao financiamento e ao controlo oficial sobre o 

conteúdo foi posta em foco por uma investigação jornalística de agosto de 2004 com o curso de 

Corão na cidade de Sarnitsa, onde o Islão ortodoxo, diferente da tradição sunita Hanafi, foi 

ensinado34. Como referido, os clérigos muçulmanos na Bulgária sempre atenderam às 

necessidades da minoria turca, pelo que outra via para interpretações mais radicais do Islão foi 

através de muçulmanos de língua búlgara que prosseguem estudos islâmicos na Turquia, no 

Egito, na Arábia Saudita, na Síria ou na Jordânia (com o apoio do Chefe Muftiate e do 

financiamento oficial da Turquia ou do financiamento informal de várias fundações 

estrangeiras), em vez de na Bulgária.35 

A penetração das influências salafistas, bem como alguns sinais iniciais de radicalização islâmica 

têm sido observados em algumas comunidades ciganas. De acordo com representantes da 

polícia e dos serviços de informação, grupos de muçulmanos (assim como muçulmanos 

recentemente convertidos ao Islão) convertem interpretações simplificadas do salafismo nos 

bairros das cidades de Pazardjik, Plovdiv, Nova Zagora e Asenovgrad. Estes alegam que foram 

observadas manifestações de simpatia com o Estado Islâmico entre os ciganos locais e que estas 

comunidades devem ser acompanhadas de perto36. O núcleo de seguidores salafi (50-60 

pessoas), formado em torno do pregador Ahmed Musa, está sediado em Pazardjik; grupos 

semelhantes começaram a emergir nos bairros ciganos das outras cidades mencionadas,37 os 

seus membros geralmente recrutados de entre jovens com problemas de dependência que lhes 

são prometidos apoio social. 

Em comparação com os casos altamente divulgados da radicalização islâmica, a radicalização da 

extrema-direita e o extremismo são mais bem estabelecidos e muito mais violentos. No 

entanto, não recebeu tanta atenção do público, nem houve esforços sustentados para a avaliar 

ou contrariar. A cena da extrema-direita na Bulgária inclui um espectro de atores que se 

 
30 Zhelyazkova, A. (ed.). (no year of publication). Relations of Compatibility and Incompatibility Between Christians and 
Muslims in Bulgaria. Sofia: IMIR 
31 Evstatiev, S. (2006). Public Islam on the Balkans in a Wider European Context. Budapest: Open Society Institute, p. 57.  
32 Zhelyazkova, A. (2014). In Cesari, J (ed.) Oxford Handbook of European Islam. Oxford: Oxford University Press, 592.  
33 Ghodsee, K., (2010) Muslim Lives in Eastern Europe. Gender, Ethnicity, & The Transformation of Islam in Postsosialist 
Bulgaria. Princeton: Princeton University Press.  
34 Tavanier, B. (2005) Bulgaria: Mysterious Mosques and School. Transitions Online 2 (1); Йорданова, Я. (21 август 2004). 
Ислямските училища не са това, което са.Capital.bg. Disponível em: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2004/08/21/227583_isliamskite_uchilishta_ne_sa_tova_koeto_sa/ 
35  Dzhekova, R. et al. (2015) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
36 Ibid.  
37 Ibid. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2004/08/21/227583_isliamskite_uchilishta_ne_sa_tova_koeto_sa/


27 
 

enquadram aproximadamente nas três categorias seguintes38: partidos políticos, organizações 

ativistas não parlamentares e agrupamentos informais. Os atores políticos incluem ambos os 

partidos politicamente relevantes que têm (teve) representação no Parlamento e uma panóplia 

de partidos mais pequenos. Os grupos informais representam encontros maioritariamente 

envolvidos em atos hooligans e crimes de ódio sem uma fundação ideológica particularmente 

cristalizada (por exemplo, Blood and Honour Bulgaria, movimentos skinhead). Por último, mas 

não menos importante, existem formações ativistas não-partidárias que exibem um grau de 

organização mais sofisticado, argumentação ideológica e ambições políticas. A organização mais 

antiga deste tipo, a União Nacional Búlgara (BNU), é um exemplo proeminente.39 

Em comparação com outros países da Europa Oriental, na Bulgária um partido de extrema-

direita emergiu como uma força politicamente significativa já em 2005, em vez de durante a 

significativa crise política e turbulência dos anos noventa40. O sucesso eleitoral de Ataka 

(Ataque) em 2005 foi inesperado, uma vez que o partido foi formado pouco antes das eleições 

desse ano41. Enquanto outras organizações de extrema-direita existiam antes de 2005, estas 

eram consideradas "franjas, pequenas e politicamente irrelevantes" apesar do preconceito 

generalizado e da violência contra diferentes minorias étnicas e religiosas.42 

Os anos entre 2009 e 2013 marcaram um período de menor visibilidade pública das 

organizações de extrema-direita. O partido mais bem-sucedido no espectro de extrema-direita 

Ataka sofreu um declínio e posterior estagnação nos resultados eleitorais após um ponto alto 

em 200643. No entanto, já em 2011 havia sinais de intensificação da atividade de grupos de 

extrema-direita, incluindo tentativas de recrutar novos membros44. Os protestos e a agitação 

política que a Bulgária viveu entre 2013 e 201545, aliados à intensificação da crise dos 

migrantes46, criaram um ambiente favorável ao revigoramento de algumas organizações de 

extrema-direita existentes e ao surgimento de novos atores47. As eleições legislativas de 2017 

resultaram na entrada da Frente Patriótica (FP)48 de extrema-direita na coligação governativa, 

tornando assim a extrema-direita um fator decisivo no governo pela primeira vez. Além disso, 

surgiram novas formações de extrema-direita vigilantes e indivíduos, destinados principalmente 

a prevenir a migração irregular através de patrulhas fronteiriças informais. Algumas destas 

organizações e indivíduos estiveram envolvidos em detenções ilegais de migrantes. Com a 

 
38 Dzhekova, R. et al. (2015) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
39 Apesar de ser supostamente não-partidário, o BNU foi inicialmente proximamente associado com o Partido Ataka e 
tem produzido partidos afiliados, como o partido Guard. Avramov, K. (2015). The Bulgarian radical right: Marching up from 
the margins. In Minkenberg, M. (ed.) Transforming the transformation? The East European radical right in the political 
process. London: Routledge. 
40 Outros partidos politicos de extrema-direita existiram no país desde o início da décade de 90, mas nenhum conseguiu 
ganhar substancial apoio eleitoral. Por outro lado, a retórica nacionalista não estava ausente da política convencional, 
uma vez que partidos tradicionais, incluindo o Partido Socialista Búlgaro, usavam-na amplamente nesse período.  
41 Krasteva, A. (2016). “The Post-Communist Rise of National Populism: Bulgarian Paradoxes”. In Lazaridis, G., Campagni, 
G. and Benveniste, A. (eds.). The Rise of the Far Right in Europe: Populist Shifts and 'Othering'. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. 
42 Ivanov, C. and Ilieva, M. (2005). Bulgaria. In Mudde, C. (ed.) Racist Extremism in Central and Eastern Europe. London: 
Routledge.  
43 Todorov, A. (2013). The Extreme Right Wing in Bulgaria. Sofia: Friedrich Ebert Foundation.  
44 Министерски съвет. (2012). Годишен отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 
2011 г. София: Министерски съвет.  
45 Em 2013-2014, existiram uma série de protestos de larga escala anti-governo e mudanças no governo. Neste período, 
agrupamentos de extrema-direita, como de facções de adeptos de futebol, foram usados por atores políticos para escalar 
os protestos públicos e contra-protestos e para gerar tensões sociais. Bezlov, T. (2015). “Football hooliganism”. In R. 
Dzhekova et al. Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
46 Para uma visão panorâmica mais aprofundada do desenvolvimento da crise migratória na Bulgária ver Bezlov, T. and 
Stoynova, N. (2017). Transnational Organised Crime: Bulgaria and Norway in the context of the migrant crisis. Sofia: Center 
for the Study of Democracy. 
47 Минчева, Н. и Захариев, Л. (23 декември 2013). Най-значимите събития в България за 2013-та. Economic.bg. Disponível 
em: https://www.economic.bg/bg/news/3/Naj-znachimite-subitiya-v-Bulgariya-za-2013-a.html    
48 Uma coligação entre dois partidos de extrema-direita, NFSB e IMRO-BNM. 

https://www.economic.bg/bg/news/3/Naj-znachimite-subitiya-v-Bulgariya-za-2013-a.html
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dissipação da crise migratória, têm lutado para se manterem relevantes e desapareceram em 

grande parte da opinião pública49. No entanto, os anos desde 2013 parecem ter resultado numa 

crescente polarização social, como exemplificou o aumento dos casos de discurso de ódio nos 

meios de comunicação social.50 

As atividades não violentas dos atores de extrema-direita incluem manifestações e protestos, 

comemorações de figuras históricas e até atividades de caridade51. No entanto, foram registados 

numerosos atos de discurso de ódio, de crime de ódio e de incidentes de vigilantes contra 

minorias étnicas, religiosas e sexuais associadas a diferentes organizações de extrema-direita e 

indivíduos. Grupos informais como skinhead e gangues neonazis tendem a estar mais 

frequentemente relacionados com incidentes violentos, embora indivíduos associados a 

diferentes organizações formais também se envolvam em violência. A minoria cigana tem sido 

tradicionalmente o alvo mais frequente de crimes de ódio violentos perpetrados por gangues 

skinhead, mas outras minorias étnicas e sexuais, bem como os migrantes, também foram vítimas 

desses ataques.52 

Os hooligans do futebol têm muito em comum com formações de extrema-direita. De acordo 

com as estimativas dos adeptos de futebol, cerca de 90% dos ultras e hooligans do país são de 

direita53. Os líderes de fações são frequentemente membros de associações radicais de direita, 

como Blood and Honour e National Resistance. Embora o compromisso e a compreensão das 

ideologias de extrema-direita variem muito, o racismo no sentido de intolerância e violência 

contra as pessoas devido à sua raça ou etnia é generalizado entre ultras e hooligans. De acordo 

com os membros da fação dos adeptos, as atitudes racistas são maioritariamente mantidas em 

relação aos Ciganos, mas nos últimos dois anos os refugiados e migrantes também foram 

visados54. Embora, em certos casos, os líderes das fações dos adeptos consigam limitar as 

expressões de opiniões racistas, estes permanecem generalizadas entre os adeptos hooligans 

de qualquer equipa de futebol55. Há grupos ultras na maioria das grandes cidades búlgaras. Estes 

adeptos fanáticos envolvem-se frequentemente em ataques a outros adeptos, transeuntes ou 

membros de grupos minoritários, e tais agressões físicas são frequentemente motivadas pelo 

ódio racial, nacional, regional ou religioso, enquanto, alegadamente, no período de 2013-2014, 

as fações do futebol também foram usadas para alcançar objetivos políticos. As fações dos 

adeptos de futebol também foram altamente criminalizadas devido aos seus vínculos e 

envolvimento em mercados ofensores, nomeadamente na distribuição de drogas.56 

Outros tipos de radicalização, como o extremismo de esquerda, são muito limitados na Bulgária. 

Os partidos e movimentos de extrema-esquerda são marginais, embora algumas sondagens 

indiquem que a adesão auto-declarada às ideias de extrema-esquerda é elevada57. Ao mesmo 

tempo, apesar da retórica revolucionária e das ideias de alguns grupos radicais de esquerda, o 

repertório de ações da esquerda radical na Bulgária não é violento. A sua atividade baseia-se na 

convicção de que o modelo político deve ser alterado, mas só quando as ideias de esquerda 

 
49 Stoynova, N. and Dzhekova, R. (forthcoming). “Vigilantism against ethnic minorities and migrants in Bulgaria”. In Bjorgo, 
T. and Mares, M. (eds). Vigilantism against migrants and minorities. London: Routledge.  
50 Николова, Ю. Спасов, O. и Даскалова, Н. (2016). Езикът на омразата в България: Рискови зони, уязвими обекти. София: 
Център за модернизиране на политики и Фондация Медийна Демокация. . 
51 Dzhekova, R. et al. (2015) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy.  
52 E.g. Bulgarian Helsinki Committee (BHC) (2001). Human rights in Bulgaria in 2001. Sofia: Bulgarian Helsinki Committee.  
53 Bezlov, T. (2015). “Football hooliganism”. In R. Dzhekova et al. Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: 
Center for the Study of Democracy.  
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid.  
57 Dzhekova, R. et al. (2015) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
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ganharam popularidade e a sociedade está pronta. Por isso, tendem a concentrar-se na 

educação política e a popularizar ideias de esquerda58. Os confrontos com (ou melhor, os 

ataques de) grupos de direita são as únicas ações violentas em que participam membros de 

grupos de esquerda. 

Em resumo, os diferentes tipos de radicalização variam significativamente em termos da sua 

propagação, manifestações, das organizações e dos indivíduos envolvidos, e da atenção e 

protesto do público que provocam.  

Política e resposta institucional 

O ataque terrorista a um autocarro de passageiros com turistas israelitas, ocorrido em 2012 na 

cidade de Burgas, levou a uma revisão aprofundada da preparação das instituições 

governamentais para prevenir e lidar com as consequências da atividade terrorista na Bulgária. 

Os ataques terroristas noutros locais, os casos de radicalização doméstica e a crise dos migrantes 

obrigaram o Governo búlgaro a tomar medidas para reforçar a legislação e o quadro institucional 

que rege as potenciais respostas de ameaças terroristas, e a tentar contrariar mais eficazmente 

o trânsito de combatentes estrangeiros. O quadro institucional foi também desenvolvido através 

do reforço do intercâmbio de informações, da coordenação e da recolha de informações no 

domínio do combate ao terrorismo. Em 2015, foram feitas várias alterações ao Código Penal 

búlgaro (CC), alargando o seu âmbito de aplicação em relação ao terrorismo, criminalizando, 

entre outras, a assistência no território da Bulgária a estrangeiros por cometerem atos 

terroristas no estrangeiro. Além disso, a Agência Estatal de Segurança Nacional implementou 

um sistema de indicadores para o reconhecimento de combatentes estrangeiros.59 

Em 2015, iniciou-se uma abordagem mais holística ao problema do extremismo violento, com a 

adoção da Estratégia para Combater a Radicalização e o Terrorismo 2015-202060. Colocando 

maior ênfase nas políticas de prevenção e melhor compreensão dos processos de radicalização, 

estes documentos políticos estabelecem uma série de medidas, um calendário para a sua 

implementação e instituições responsáveis. No entanto, a implementação das medidas previstas 

na Estratégia e nos seus Planos Anuais de Implementação está seriamente atrasada, com apenas 

cerca de metade das medidas previstas para 2017 a serem implementadas até ao final de 201861. 

Da mesma forma, o plano para 2018 só foi adotado no final do mesmo ano.62 

Embora a Estratégia adote uma ampla compreensão da radicalização violenta e visa combater 

todas as suas formas, os riscos mencionados no documento estão principalmente relacionados 

com a radicalização islâmica – externa e doméstica. O risco de radicalização islâmica e o trânsito 

de combatentes estrangeiros terroristas tem dominado o debate público na Bulgária e não só, 

enquanto a questão da radicalização de extrema-direita e do crime de ódio tem sido limitada a 

nenhuma atenção das autoridades, embora tanto os grupos radicais de extrema-direita políticos 

e não políticos têm sido uma característica estabelecida no país. 

 
58 Ibid. 
59 Държавна агенция „Национална сигурност“. (2016). Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ (2015 г.) София: Държавна агенция „Национална сигурност“.  
60 Министерски съвет. (2015). Стратегия за противодействие на тероризма и радикализацията (2015 – 2020 г.). София: 
Министерски съвет.  
61 Министерски съвет. (2018). Отчет за изпълнението на дейностите от плана за изпълнение на Стратегията за 
противодействие на радикализацията и тероризма през 2017 г. София: Министерски съвет.  
62 Dnevnik.bg (22 октовмри 2018). Мерките срещу тероризма се отлагат с поне година. Disponível em:  
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/10/22/3331359_merkite_sreshtu_terorizma_se_otlagat_s_pone_godina/  

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/10/22/3331359_merkite_sreshtu_terorizma_se_otlagat_s_pone_godina/
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Além disso, as infraestruturas institucionais relevantes na Bulgária continuam 

subdesenvolvidas em termos de prevenção e dos esforços analíticos necessários. O foco tem-

se mantido firmemente na dissuasão, com pouco envolvimento de atores para além da aplicação 

da lei e dos serviços de inteligência. Embora não seja claro quais as capacidades e produtos 

analíticos que estas agências utilizam internamente, os relatórios divulgados ao público em geral 

tendem a ser gerais e focados nas amplas ameaças que o país enfrenta com pouca avaliação real 

do estado atual e das tendências ao longo do tempo63. Existem poucas análises ad hoc que se 

concentram em tópicos específicos e fornecem mais detalhes e escrutínio. 

Os agentes do Ministério do Interior (MoI) e da Agência Estatal de Segurança Nacional (SANS) 

foram treinados por formadores nacionais e internacionais sobre temas tais como trabalhar em 

ambientes multiétnicos, lidar com a discriminação, reconhecer e investigar crimes de ódio e lidar 

com as vítimas, reconhecer e responder a potenciais processos de radicalização, etc64. Alguns 

estudos, porém, argumentam que tais formações não são suficientes, por exemplo no que diz 

respeito à investigação do crime de ódio65. A radicalização é um tema complexo e sensível e é 

necessário um maior esforço na educação de profissionais e peritos de primeira linha. 

Os princípios modernos do policiamento comunitário ainda não se incorporaram no trabalho da 

polícia búlgara. A chamada "securitização" das agendas de cooperação mina frequentemente a 

confiança entre os órgãos de aplicação da lei, e comunidades locais e organizações não 

governamentais (NGOs), que precisam de trabalhar mais para alcançar uma compreensão 

mútua66. A crescente capacidade administrativa e de peritos dos principais profissionais de 

primeira linha deve ser complementada por uma infraestrutura de contra-radicalização e 

mecanismos para cooperação multi-agências, partilha de informações e apoio às pessoas em 

risco. Todas estas condições prévias são suscetíveis de apresentar desafios significativos às 

instituições búlgaras67. Existem mecanismos de cooperação interinstitucional a nível local, 

principalmente na prevenção da criminalidade (jovem), integração e questões étnicas. As 

Comissões Municipais e Regionais de Ordem e Segurança Pública, por exemplo, são as principais 

plataformas de intercâmbio de informações e cooperação entre a polícia, as autoridades locais 

e outras instituições relevantes e os intervenientes comunitários. Poderiam potencialmente 

fornecer o canal para a prestação de intervenções orientadas para os problemas, 

nomeadamente através da participação de serviços sociais e de saúde, NGOs, etc. Além disso, 

existem Conselhos regionais e municipais para a Cooperação em Questões Étnicas e de 

Integração, que são responsáveis pela implementação de programas de integração dos 

Ciganos68. No entanto, a insuficiente qualidade, profundidade e âmbito da colaboração multi-

agências no âmbito desses mecanismos pode ser um grande obstáculo ao desenvolvimento de 

soluções de trabalho na prevenção e identificação dos riscos de radicalização. 

As abordagens sectoriais para prevenir, detetar e reverter a radicalização são muito limitadas. 

No que se refere à radicalização juvenil, os organismos de delinquência juvenis existentes a nível 

local devem adaptar o seu foco à prevenção precoce da radicalização e ao desenvolvimento de 

 
63 E.g. Държавна агенция „Разузнаване“. (2016). Предизвикателствата от бежанската вълна и заплахата от 
“чуждестранни бойци”. София: Държавна агенция „Разузнаване“.  
64 Ibid. 
65 Aмнести интернешънъл. (2015). Пропускайки същественото: липса на адекватно разследване на престъпления от 
омраза в България. Лондон: Aмнести интернешънъл.  
66 Dzhekova, R. et al. (2015) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
67 Ibid. 
68 Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (2018). Областни съвети. Disponível 
em: http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=66  

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=66
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intervenções não repressivas direcionadas para aqueles que já estão no caminho da 

radicalização.  

A abordagem para abordar a radicalização na Bulgária, como é evidente tanto da estratégia 

como, em especial, dos seus planos de execução, carece severamente de medidas direcionadas 

destinadas a combater a radicalização nos contextos prisionais e em contextos de reinserção. 

Em contrapartida, alguns países europeus consideram que os serviços prisionais e de reinserção 

têm um papel especial na prevenção e gestão da radicalização e desradicalização devido à 

concentração de indivíduos vulneráveis e extremistas condenados sob os cuidados destas 

instituições.   

Propagação de crimes extremistas 

Um importante indicador da ameaça apresentada pela radicalização ao extremismo violento em 

geral, e especificamente na prisão e na reinserção, é a dinâmica do crime de terrorismo e 

extremismo e ofensas conexas69. Até à data, houve apenas um número limitado de pessoas 

acusadas ou condenadas por crimes relacionados com o terrorismo e o extremismo islâmico. 

Por isso, a maioria dos casos são relatados nos meios de comunicação social e são fáceis de 

identificar. O mesmo, porém, não é verdade no que se refere às violações relacionadas com o 

extremismo de extrema-direita, especialmente o crime de ódio, que são muito mais numerosos 

e menos frequentemente relatados.70 

O primeiro caso em que as atividades relacionadas com a radicalização islâmica levaram a uma 

condenação foi em 2004, quando o pregador informal de Roma Salafi Ahmed Musa foi 

condenado por pregar uma ideologia antidemocrática em 2004. Musa foi condenado, 

juntamente com outros doze indivíduos que escaparam com multas, novamente por crimes 

semelhantes no âmbito de um processo iniciado em 201271. Em 2014-2015, Ahmed Musa foi 

acusado, juntamente com treze dos seus seguidores, pela terceira vez por atividades como a 

exibição de simpatias abertas pelo Estado Islâmico, mas também havia evidências de que se 

dedicavam a outras atividades, incluindo a facilitação logística de combatentes estrangeiros e a 

angariação de fundos como contribuição para o IS72. O caso ainda não foi encerrado. Além disso, 

duas pessoas, um Canadiano e um Australiano de ascendência Libanesa são julgados à revelia 

por participarem na orquestração do ato terrorista em Bourgas em 2012.73 

Outros casos mais recentes de radicalização islâmica resultaram no início de investigações e 

julgamentos judiciais, incluindo no estrangeiro. Quatro pessoas detidas em 2016 foram 

condenadas em 2017 por ações preparatórias, mais especificamente em treinos de combate ou 

em viagem à Síria para participar em atividades de combate74. Três dos condenados são 

estrangeiros, nomeadamente cidadãos Sírios com estatuto de refugiado que vivem na 

Alemanha, enquanto um é Búlgaro que cresceu e vive na Austrália. Outro indivíduo, um Sírio 

com passaporte Búlgaro, detido em 2017, está a ser julgado por participar numa organização 

terrorista, financiamento do terrorismo e liderar um grupo criminoso organizado envolvido no 

 
69 Dzhekova, R. et al. (2017). Situational Assessment of Extremist Trends. Center for the Study of Democracy.  
70  No entanto, algumas NGOs tentam juntar informação sobre casos de crimes de ódio de diferentes fontes. Um exemplo 
são os relatórios do Comité Búlgaro Helsínquia Anual de Direitos Humanos na Bulgária. 
71 Nova.bg. (30 март 2018). Делото "Имами": Потвърдиха присъдата от 1 година затвор за Ахмед Муса. Disponível em:  
https://bit.ly/348DoDR  
72 Dzhekova, R. and Mancheva, M. (2017). Risks of Islamist Radicalisation in Bulgaria: A Case Study in the Iztok 
Neighbourhood of the City of Pazardzhik. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
73 Dnevnik.bg (19 декември 2017).  Делото за атентата в Сарафово започва на 17 януари. Disponível em:  
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/12/19/3099661_deloto_za_atentata_v_sarafovo_zapochva_na_17_ianuari/  
74 Присъда на Специализирания наказателен съд по НОХД 1935/2016, постановена на 14 септември 2017 г.; Присъда на 
Специализирания наказателен съд по НОХД 3421/2016, постановена на 5 юни 2017 г.  

https://bit.ly/348DoDR
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/12/19/3099661_deloto_za_atentata_v_sarafovo_zapochva_na_17_ianuari/
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comércio ilícito de tabaco. Além disso, em 2018, um Búlgaro e um Austríaco com etnia Búlgara-

Turca foram condenados na Áustria por prepararem um ataque terrorista e por recrutarem 

outros para viajarem para a Síria e se juntarem ao Estado Islâmico, respectivamente75. 

Note-se que os extremistas que acabam nas prisões Búlgaras são uma pequena parte daqueles 

contra os quais foram aplicadas algumas medidas de segurança devido a suspeitas de 

terrorismo. Os cidadãos estrangeiros suspeitos de ligações com organizações terroristas são 

frequentemente sujeitos às chamadas Medidas Administrativas Obrigatórias (CAM)76. Como o 

SANS indica, as CAM não representam uma sanção, mas têm um carácter preventivo77. Existem 

três tipos de CA aplicados a estrangeiros: expulsão, revogação do direito de residir e proibição 

de entrar no território do país78. A aplicação de CAMs devido a indicações de ligações ao 

terrorismo ou a organizações terroristas nem sempre envolve a detenção, tal como indicado 

pelas discrepâncias entre o número de detenções comunicadas à Europol e o número de CAMs 

que foram aplicados pela SANS (ver figura 1). Em regra, quando as CAM são aplicadas, os 

indivíduos não são acusados na Bulgária.  

Figura 1Número de indivíduos com CAMs impostas pela SANS 

 
Fonte: Europol Terrorism Situation and Trend Reports 2016-2018; Annual Reports on the activity of SANS 2015-2017.  

No entanto, para além das ofensas relacionadas com a radicalização Islâmica e o terrorismo, 

estimando a propagação de ofensas relacionadas com o extremismo é particularmente 

desafiante, principalmente devido a problemas de registo e investigação, especialmente de 

crimes de ódio79. Existem razões para crer que o crime de ódio está em grande parte ausente 

das estatísticas oficiais devido a diversos fatores, entre os quais elevados níveis de latência, 

 
75 Цветков, Р. (20 септември 2018). Посолството ни в Австрия не е информирано за присъдите за тероризъм на двамата 
българи. Btvnovinite.bg. Disponível em: https://btvnovinite.bg/svetut/posolstvoto-ni-v-avstrija-ne-e-informirano-za-
prisadite-za-terorizam-na-dvamata-balgari.html  
76 Comunicação oficial com SANS. 
77 ДАНС. (15 февруари 2013). Наложени принудителни административни мерки по чл. 42 ЗЧРБ. Disponível em: 
http://www.dans.bg/bg/press-releases-menu-bul/183-chujdenci15-02-2013-art-bul  
78 As medidas administrativas compulsórias são aplicadas pelo SANS em acordo com a Lei sobre Estrangeiros na República 
da Bulgária e a Lei sobre Entrar, Ficar e Sair da República da Bulgária de Cidadãos da União Europeia, os quais não são 
Cidadãos Búlgaros e de Membros das suas Famílias.  
79 Aмнести интернешънъл. (2015). Пропускайки същественото: липса на адекватно разследване на престъпления от 
омраза в България. Лондон: Aмнести интернешънъл. 
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deficiências no Código Penal (CC), e a investigação de crimes de ódio ao abrigo de artigos da CC 

que ignoram o motivo discriminatório da ofensa.80 

Os dados relativos aos crimes relacionados com o extremismo são compilados segundo a 

classificação dos crimes de acordo com o Código Penal búlgaro. No entanto, o quadro legislativo 

do país está subdesenvolvido em matéria de crimes de ódio e estes permanecem escondidos 

nas classificações criminais mais gerais. Por exemplo, a lei reconhece a presença de motivos 

xenófobos, racistas e hooligans como uma circunstância agravante nos atos violentos de lesões 

corporais e assassinato, mas as três motivações fazem parte do mesmo item do CC, o que 

significa que os crimes de ódio reais não podem ser distinguidos de atos de hooliganismo. Além 

disso, uma vez que a Bulgária não tem atualmente leis sobre discursos de ódio, algumas 

infrações não violentas contra indivíduos são frequentemente processadas por disposições 

alternativas, como o hooliganismo. Assim, qualquer análise baseada em dados que não 

separem o hooligan de motivações discriminatórias conduzirá a exageros de ameaças. Por 

outro lado, a análise contida apenas em dados relativos às disposições alusivas ao CC que 

envolvam o reconhecimento de motivação extremista ou de ódio inerente à ofensa conduzirá 

a uma grave subavaliação da ameaça e, em especial, ao grau de atividade violenta. Como os 

dados sobre o crime registado e ilibado indicam, os atos nos termos do Art. 116, Para. (1), ponto 

11 (homicídio com motivos hooligans, racistas ou xenófobos) e especialmente Art. 131, Para. 

(1), ponto 12 (lesão corporal com motivação hooligan, racista ou xenófoba) superam em muito 

os crimes registados e ilibados sob outros artigos relevantes81. Isto torna particularmente grande 

a margem de erro em relação à inclusão e exclusão de dados sobre estes artigos.  

Tabela 1: Crimes registados e ilibados e perpetradores de extremismo e 
crimes conexos82 
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Art. 116, 

Para. (1), 

it. 11 

2012 4 4 0 0 5 0 0 

2013 2 0 0 0 0 0 0 

2014 4 3 0 0 6 0 0 

2015 3 6 0 1 8 0 1 

2016 3 1 0 0 1 0 0 

 
80 Dzhekova, R. et al. (2017). Situational Assessment of Extremist Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy.  
81 O Ministério do Interior não regista todas as ofensas de interesse. Os dados do MoI não incluem dados sobre crimes 
que versam sobre o título de Crimes contra a República da Bulgária do CC, os quais incluem ofensas relacionadas ao 
terrorismo. Dados sobre pessoas condenadas sob estes artículos foram compilados a partir do Conselho Judicial Supremo 
(Ver Tabela 2. 
82 Para uma lista das ofensas específicas abrangidas pelos artigos citados do Código Penal, por favor consulte a Tabela 5 
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2017 1 0 0 0 0 0 0 

2018* 1 2 0 0 2 0 0 

Art. 131, 

Para. (1), 

it. 12 

2012 574 360 29 8 469 34 7 

2013 637 360 29 8 469 34 7 

2014 596 355 27 8 444 31 9 

2015 609 358 30 3 456 31 3 

2016 780 489 38 8 589 42 8 

2017 886 460 31 13 576 32 14 

2018* 414 218 23 5 279 24 6 

Art. 162, 

Para. (1) 

2012 3 1 0 0 1 0 0 

2013 4 0 0 0 0 0 0 

2014 4 1 0 0 2 0 0 

2015 7 0 0 0 0 0 0 

2016 4 0 0 0 0 0 0 

2017 4 0 0 0 0 0 0 

2018* 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 162, 

Para. (2) 

e (3) 

2012 0 2 1 0 3 2 0 

2013 0 2 0 0 7 0 0 

2014 0 1 0 0 2 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 4 2 0 0 2 0 0 

2017 2 2 0 0 2 0 0 

2018* 1 0 0 0 0 0 0 

Art. 163, 

Para. (1), 

(2) e (3)  

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 4 4 0 0 4 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 
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2018* 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 164-

166 

2012 15 6 0 1 0 2 9 

2013 17 0 0 0 0 0 0 

2014 13 15 0 5 0 1 1 

2015 3 8 1 2 0 2 2 

2016 17 20 0 0 14 0 0 

2017 15 11 0 0 9 0 0 

2018* 4 1 0 0 1 0 0 

*Dados disponíveis apenas para o primeiro semestre de 2018.  

Fonte: MoI  

Estimar com precisão a propagação do crime extremista e o número de autores é importante 

para várias instituições, incluindo serviços prisionais e de reinserção, especialmente no que diz 

respeito aos autores que acabam por cumprir pena numa instituição prisional ou que estão a 

cumprir medidas não privativas da liberdade. O já referido problema de classificação no que diz 

respeito ao homicídio e à lesão corporal com motivação hooligan, racista ou xenófoba, deve ser 

tido em conta pelos funcionários da prisão e da reinserção que precisam de verificar se os 

condenados ao abrigo destes artigos cometeram ou não um crime de ódio. A secção seguinte 

apresenta os principais aspetos da organização dos serviços prisionais e de reinserção na 

Bulgária, seguida de uma análise dos riscos de radicalização, das medidas institucionais e das 

lacunas na resposta.   

Riscos de radicalização nas prisões 

O desenvolvimento da Estratégia para o Combate à Radicalização e ao Terrorismo 2015 – 2020 

significou o reconhecimento pelo governo da questão da radicalização como uma ameaça 

potencial que requer uma resposta concertada e compreensiva. No entanto, a questão dos 

riscos de radicalização nas prisões e nos estabelecimentos de reinserção é uma omissão notável. 

Não estão previstas medidas de avaliação de ameaças e riscos, prevenção ou contra-acção na 

prisão e em reinserção em nenhum dos três planos de execução que foram até agora divulgados. 

Os esforços para aumentar a sensibilização para a radicalização do pessoal das prisões e da 

reinserção e a sua capacidade para o combater, bem como para instituir medidas de avaliação 

dos riscos de radicalização, não fazem parte de um protocolo à escala nacional, mas sim de 

iniciativas ad-hoc, nascidas da perceção de que essa necessidade existe entre o pessoal de 

primeira linha e as autoridades centrais prisionais e de reinserção. Mais abaixo, com base numa 

revisão das penas de privação de liberdade e de reinserção, e do sistema penitenciário búlgaro 

e das autoridades de reinserção, são examinados os riscos de radicalização, as medidas 

existentes e as necessidades institucionais.   
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Organização do sistema penitenciário 

O sistema prisional búlgaro é gerido por uma administração prisional centralizada, a Direção 

Geral de Execução de Sentenças (GDES), subordinada ao Ministério da Justiça (MoJ), e pelas suas 

unidades territoriais especificadas infra:83 

• Doze estabelecimentos prisionais: Belene, Vratsa, Plovdiv, Sliven, Bobov Dol, Lovech, 

Bourgas, Pazardzhik, Stara Zagora, Pleven, Varna, Sofia. As instalações em Sliven 

abrigam as mulheres condenadas exclusivamente, enquanto estrangeiros estão 

alojados na prisão de Sófia.  

• Dezoito albergues prisionais de tipo aberto e seis de tipo fechado, funcionando 

juntamente com as prisões. 

• Dois hospitais especializados para tratamento ativo de pessoas privadas da sua 

liberdade, ligados às prisões de Sofia e Lovech.  

• Dois reformatórios para menores de idade - em Vratsa para rapazes e Sliven para 

raparigas. 

• Sete Direções de Distrito de Execução de Penas: Blagoevgrad, Pleven, Bourgas, Plovdiv, 

Varna, Sofia, Veliko Turnovo. 

Os reclusos são geralmente alojados numa prisão ou num albergue prisional (dependendo da 

gravidade do crime cometido e de outras considerações explicadas abaixo) mais próximas do 

seu local de residência. No entanto, isso não é possível para as mulheres, uma vez que existe 

apenas uma prisão feminina no país, bem como para menores de ambos os sexos que estão 

alojados nos dois reformatórios disponíveis no país.84 

A Bulgária não tem prisões de alta segurança especializadas. Em vez disso, o regime sob o qual 

os reclusos estão alojados depende da gravidade do crime cometido, da presença de 

reincidência e comportamento uma vez na prisão. O estabelecimento em que um recluso está 

alojado também depende do regime de segurança exigido. Os regimes de segurança aplicáveis 

são de segurança mínima, segurança geral, segurança rigorosa e regime especial de segurança. 

Os albergues prisionais abertos aplicam regimes mínimos e gerais de segurança, enquanto as 

prisões e albergues prisionais fechados aplicam segurança geral, segurança rigorosa e regimes 

especiais de segurança.   

Os reclusos são inicialmente alojados num estabelecimento dependendo do seu regime 

inicialmente designado, da seguinte forma:  

• Os reclusos atribuídos com regimes especiais de segurança estão alojados 

exclusivamente em prisões; 

• Os reclusos inicialmente atribuídos com regime de segurança rigoroso estão alojados 

em prisões ou albergues prisionais fechados; 

• Os reclusos inicialmente atribuídos com regime de segurança rigoroso estão alojados 

em albergues prisionais abertos.  

Sob a segurança mínima, os reclusos estão alojados em albergues prisionais abertos, em 

instalações onde os corredores estão fechados à noite. Estes reclusos têm direito a uma licença 

de casa mensal de dois dias, podem passar a totalidade ou parte da sua licença anual fora da 

 
83 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Структура. Disponível em:  https://www.gdin.bg/struktura   
84 Yordanova, M. Markov, D. (2011). Penitentiary policy and system in the Republic of Bulgaria. Sofia: Center for the Study 
of Democracy.  

https://www.gdin.bg/struktura
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prisão e podem trabalhar em locais fora do albergue da prisão sem segurança. O regime mínimo 

de segurança também oferece aos reclusos outros benefícios, como visitar hospitais ou outros 

estabelecimentos médicos fora do albergue, e ir a eventos culturais, desportivos ou outros nas 

proximidades do albergue da prisão. A segurança mínima não pode ser instituída como regime 

inicial pelo tribunal.  

Sob um regime geral de segurança, os reclusos podem ser alojados em albergues fechados ou 

abertos ou prisões. Os reclusos sob este regime estão alojados em instalações que estão 

trancadas à noite (em albergues abertos apenas os corredores estão fechados). Os reclusos 

alojados na prisão ao abrigo deste regime podem assumir deveres relacionados com a prestação 

de serviços no interior da própria prisão (por exemplo, limpeza), enquanto os reclusos alojados 

em albergues abertos podem trabalhar fora das instalações do albergue. O regime geral de 

segurança é aplicado como um regime de segurança inicial a todos os presos (aqueles que são 

condenados pela primeira vez a menos de cinco anos e condenados por crimes não intencionais) 

que entram em albergues prisionais abertos, incluindo menores de idade. 

Sob um rigoroso regime de segurança, o recluso está alojado num albergue fechado ou numa 

prisão. O regime de segurança rigoroso é aplicado apenas aos menores de idade em 

circunstâncias excecionais. O regime de segurança rigoroso é o regime inicial aplicado a todos 

os presos (reincidentes e condenados a penas de prisão superiores a 5 anos) que servem em 

albergues prisionais fechados. O regime especial de segurança é apenas cumprido nas prisões 

e é aplicado aos reclusos condenados a prisão perpétua e prisão perpétua sem possibilidade de 

liberdade condicional. Estes reclusos estão alojados em instalações que estão trancadas e 

estritamente vigiadas, estão excluídos da associação com outros reclusos, e podem apenas 

trabalhar em instalações separadas sob vigilância rigorosa.  

O regime inicial de alojamento é atribuído pelo tribunal ao emitir o veredicto85. No entanto, 

dependendo de vários fatores, incluindo o progresso da sentença, o seu comportamento e o seu 

estado físico, os reclusos podem ser movidos entre instalações e/ou atribuído um regime de 

segurança mais rigoroso ou mais aberto dentro da instituição em que estão alojados. 

Geralmente, a imposição de um regime de segurança mais rigoroso para além do inicialmente 

atribuído requer a aprovação do tribunal distrital competente. Por outro lado, a aplicação de 

um regime mais frouxo é deixada às autoridades competentes da prisão ou do albergue 

prisional. Tal decisão é tomada pelo Diretor do albergue da prisão ou da prisão, tendo em conta 

as opiniões do Chefe da Unidade de Serviço Social e do Chefe adjunto de Segurança ou do 

Diretor do respetivo albergue penitenciário. 

Organização das autoridades em reinserção 

Na Bulgária, a organização das autoridades em matéria de reinserção é centralizada, com a 

reinserção a representar um sector no Departamento de Atividades Sociais e Trabalho Educativo 

na Direção Geral de Execução de Sentenças (GDES). Tal como acontece com a prisão, a execução 

da reinserção no país também é controlada, planeada e apoiada pelo GDES distrital. Além disso, 

as unidades regionais de reinserção da GDES aplicam medidas de reinserção e trabalham 

diretamente com os ofensores.  

Medidas alternativas à pena de prisão são penas não privativas de liberdade (i.e., 

consequentemente acompanhadas pelos serviços de reinserção da Direção Geral) que podem 

ser atribuídas quando o CC permite especificamente a sua aplicação para determinados crimes 

 
85 Ibid.  
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em que não está prevista qualquer pena mínima de prisão como punição86. Estas penas tendem 

a ser atribuídas por crimes como condução sob o efeito de álcool, crimes contra a propriedade, 

crimes contra o indivíduo (como lesões corporais), crimes contra o casamento e a família (por 

exemplo, deixar uma criança sem vigilância) e crimes contra a ordem pública (por exemplo, 

hooliganismo)87. Adicionalmente, outro tipo de crimes que podem resultar em medias 

alternativas à pena de prisão são fogo posto, posse não autorizada de armas de fogo ou 

munições, crimes relacionados com droga, entre outros.88 

O Código Penal búlgaro prevê as seguintes medidas de reinserção, que podem ser aplicadas 

como uma punição separada, como medida de acompanhamento a outra sanção ou como 

medidas a executar durante a libertação condicional antecipada: 

• registo compulsório – o indivíduo a cumprir medidas não privativas da liberdade está 

vinculado a um determinado local onde necessita de assinar com o gabinete de 

reinserção (ou uma localização alternativa em alguns casos) com uma certa regularidade 

(por exemplo, duas vezes por semana); 

• reuniões obrigatórias com um agente de reinserção; 

• restrições à livre circulação – geralmente implica a proibição de visitar um local ou 

categoria específico de locais (por exemplo, bares e outros locais onde o álcool é 

servido); 

• participação em cursos vocacionais; 

• trabalho corretivo – este tipo de trabalho envolve o recluso trabalhar no seu trabalho 

regular no setor privado com parte do seu salário pago ao Estado durante a duração da 

medida que lhe foi aplicada; 

• serviço comunitário – envolve indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade 

que desempenham empregos não remunerados em empresas públicas.  

As duas primeiras medidas são aplicadas uniformemente, mas com frequência variável. As 

restantes são suplementares89 e, em geral, diferentes combinações de medidas são possíveis. 

As primeiras quatro medidas podem ser aplicadas por um total de seis meses a três anos, 

enquanto o trabalho corretivo pode ser aplicado entre três meses e dois anos. O serviço 

comunitário pode ser prestado entre 100 e 320 horas por ano por um período não superior a 

três anos consecutivos. O tipo e intensidade das medidas de reinserção são determinados pelo 

tribunal ao emitir o veredicto. Os conselhos de reinserção são estabelecidos e funcionam no 

mesmo território abrangido pela jurisdição do tribunal regional competente. O conselho de 

reinserção inclui um funcionário de reinserção, representantes da câmara municipal, as agências 

locais de emprego, instituições de juventude e organizações da sociedade civil90. Entre outras 

matérias, os conselhos de reinserção podem decidir sobre a rigor e regularidade das medidas de 

reinserção em relação ao comportamento do agressor, e podem pedir ao tribunal que aprove 

 
86 Чипева, Н. (22 юни 2018). Защо пращането на пияни шофьори в затвора е безсмислено. Capital.bg. Disponível em: 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/06/22/3203829_zatvornici_na_korem/ 
87 Теллалов, Т. (2010). Принципът за индивидуална работа с осъдени лица с наложено наказание пробация. Научни трудове 
на Русенския унивеситет 48 (6/2): 78-83. Георгиев, Т. (2014). Пробацията в наказателното право. Автореферат. 
Пловдивси Университет „Паисий Хилендарски“. 
88 Ibid. 
89 Теллалов, Т. (2010). Принципът за индивидуална работа с осъдени лица с наложено наказание пробация. Научни трудове 
на Русенския унивеситет 48 (6/2): 78-83  
90 Фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА“. (2016). Независим мониторинг върху законодателното и 
институционално развитие на пробацията в България. Пазарджик: Фондация „Фонд за превенция на престъпността - 
ИГА“. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/06/22/3203829_zatvornici_na_korem/
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uma suspensão condicional antecipada da pena remanescente ou, pelo contrário, uma 

substituição da medida de reinserção com pena de prisão.91 

Risco de radicalização no contexto prisional e de reinserção 

Prisões e autoridades de reinserção trabalham com indivíduos particularmente vulneráveis à 

radicalização, bem como extremistas condenados92. Por conseguinte, embora as dinâmicas de 

radicalização na sociedade em geral tenham influência nos riscos que se manifestam nos 

contextos prisionais e em matéria de reinserção, estas instituições enfrentam desafios únicos a 

este respeito. As tentativas anteriores de medir os riscos de radicalização na prisão e reinserção 

búlgara são muito limitadas e estão longe de ser compreensivas. Um desses exemplos é uma 

análise interna do GDES baseada em informações sobre reclusos e arguidos identificados como 

radicalizados com base no seu comportamento, na ofensa pela qual são condenados ou estão a 

ser julgados, bem como em análises internas da população prisional e das medidas existentes93. 

Embora valiosa, a análise não tem em conta as opiniões dos funcionários prisionais e da 

reinserção e centra-se principalmente num exame limitado dos riscos potenciais apresentados 

pela presença de extremistas islâmicos na prisão.  

Isto é uma tentativa de examinar exaustivamente os possíveis riscos decorrentes de uma 

variedade de fatores identificados na investigação realizada noutros países e das medidas que 

existem para reconhecer, prevenir e combater a radicalização. Para efeitos da avaliação, a 

radicalização é definida como um fenómeno que "representa um processo dinâmico pelo qual 

um indivíduo aceita e apoia cada vez mais o extremismo violento. As razões por detrás deste 

processo podem ser ideológicas, políticas, religiosas, sociais, económicas ou pessoais."94  Quanto 

ao extremismo violento, "consiste na promoção, apoio ou demissão de atos que possam 

conduzir ao terrorismo e que visem defender uma ideologia que defenda a supremacia racial, 

nacional, étnica ou religiosa ou se oponha a princípios e valores democráticos fundamentais".95 

A análise baseia-se em dados primários obtidos através de entrevistas e grupos de foco com 

pessoal de primeira linha da prisão e reinserção guiados por um Questionário de Avaliação de 

Necessidades personalizado, e através da administração de Questionários de Avaliação de Risco 

direcionados entre os mesmos grupos-alvo. Note-se que o conhecimento insuficiente entre os 

funcionários prisionais e de reinserção das dinâmicas, riscos e manifestações de radicalização 

representa uma desvantagem dos métodos utilizados, que dependem, em certa medida, das 

opiniões, perceções e interpretações do pessoal. No entanto, para compensar esta situação, os 

dados foram triangulados com outras fontes de informação, como os dados estatísticos oficiais. 

Além disso, os Questionários de Avaliação de Risco foram formulados de forma a permitir a 

recolha de dados sobre os principais riscos de radicalização identificados pela investigação 

realizada noutros países, minimizando a subjetividade.   

A dinâmica de radicalização na Bulgária em geral é mal estudada, e a investigação do fenómeno 

e da sua manifestação e condutores em instituições locais de correção e reinserção é 

praticamente insuficiente, dificultando a medição de fatores identificados como relevantes no 

 
91 Ibid. 
92 Neumann, P. (2010). Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries. London: The 
International Centre for the Study of Radicalisation. 
93 Tsevtkov, T. and Milotinov, R. (2015). Analysis of the radicalisation risks among inmates and indicted individuals and 
defendants subject to detention and measures for prevention and counteraction of radicalisation. Unpublished report. 
Sofia: General Directorate Execution of Sentences. 
94 Council of Europe. (2016) Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism: 
Terminology used for the purpose of the Guidelines. Strasbourg: Council of Europe.    
95 Ibid.   
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contexto nacional específico. São pesquisas realizadas noutros países que destacam os fatores 

que afetam a dinâmica da radicalização em contextos prisionais.  

Uma componente importante da dinâmica da radicalização é o contacto de reclusos não radicais 

com narrativas e ideologias extremistas96, principalmente na sua comunicação com os 

condenados extremistas. Estudos dos EUA e do Reino Unido sugerem que a presença de 

carismáticos chefes terroristas e ideólogos radicais é um importante motor da radicalização dos 

reclusos97. Além de desempenhar um papel na radicalização dos reclusos, os ideólogos também 

poderiam orquestrar ataques de dentro das prisões, como exemplificado por casos do Canadá98 

e dos EUA99. Outro canal de narrativas extremistas em prisões em países como o Reino Unido e 

os EUA são gangs baseados em torno de um princípio racial, étnico, religioso ou nacionalista100. 

Os gangs proporcionam uma série de benefícios aos seus membros, tais como proteção física e 

sentido de pertença. Os reclusos juntam-se frequentemente a eles por estas razões, mas são 

posteriormente expostos à ideologia extremista do gang. Os gangs atraem pessoas que 

anteriormente não estavam associadas a atividades de gangues e "capitalizam e aguçam, 

preconceitos e ódios existentes detidos pelos reclusos que chegam"101.  Rivalidades e confrontos 

entre gangues prisionais reforçam ainda mais os preconceitos dentro/fora do grupo. 

Casos da França102 e dos EUA103 demonstram que a influência de prisões externas também pode 

contribuir significativamente para a radicalização dos reclusos104. Da mesma forma, um estudo 

que abrange oito países – Afeganistão, França, Países Baixos, Paquistão, Filipinas, Espanha, 

Reino Unido e EUA – concluiu que, apesar dos esforços para rastrear a comunicação dos reclusos 

com o mundo exterior, a infiltração de conteúdos extremistas ocorreu em todos os países 

examinados105. O acesso a materiais extremistas online também é considerado como uma 

possibilidade. embora tais casos não tenham sido relatados.106 

Os dados recolhidos no âmbito do presente estudo sugerem que os riscos de radicalização para 

os reclusos que não tinham pontos de vista extremistas antes de cumprirem a sua pena são 

baixos, uma vez que as possibilidades de entrar em contacto com presos extremistas ou com 

intervenientes externos ou de aceder à propaganda extremista são limitadas. Há muito poucos 

ofensores nas prisões búlgaras condenados por terrorismo e extremismo, especialmente 

quando os dois artigos que fundem o hooliganismo com motivação racista ou xenófoba (Art. 

116, Para. (1), 11 por homicídio e Art. 131, Para. (12 por lesões corporais) são excluídos (ver 

Tabela 1). Só a prisão de Sófia informou ter albergado um recluso condenado ao abrigo de um 

dos artigos de interesse da CC.107 

 
96 Hannah, G., Clutterbuck, L. and Rubin, J. (2008). Radicalization or Rehabilitation: Understanding the challenge of 
extremist and radicalized prisoners. London: RAND Europe.   
97 Hamm, M. (2013) The Spectacular Few: Prisoner Radicalization and the Evolving Terrorist Threat. New York: New York 
University Press; Liebling, A., Arnold, H. and Straub, C. (2012) Staff-prisoner relationships at HMP Whitemoor: 12 years on. 
London: National Offender Management Service. 
98 Wilner, A. (2010). From Rehabilitation to Recruitment: Stopping the spread of terrorist doctrines within our prisons 
before it becomes a national security problem. Ottawa: Macdonald–Laurier Institute. 
99 Ballas, D. (2010) Prisoner Radicalization. FBI Law Enforcement Bulletin 79:1-5.  
100 E.g. Brandon, J. (2009). Unlocking Al-Qaeda: Islamist extremism in British prisons. London: Quilliam Foundation. 
101 Anti-Defamation League (2002) Dangerous Convictions: An Introduction to Extremist Activities in Prisons. New York: 
Anti-Defamation League, 5. 
102 Khosrokhavar, F.(2013) Radicalization in Prison: The French Case. Politics, Religion & Ideology 14 (2): 284-306. 
103 Hamm, M. (2013) The Spectacular Few: Prisoner Radicalization and the Evolving Terrorist Threat. New York: New York 
University Press. 
104 Brandon, J. (2009). Unlocking Al-Qaeda: Islamist extremism in British prisons. London: Quilliam Foundation.   
105 Neumann, P. (2015). Prisons and Terrorism: Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries. London: The 
International Centre for the Study of Radicalisation.  
106 Khosrokhavar, F.(2013) Radicalização na prisão: O caso francês. Política, Religião & Ideologia 14 (2): 284-306. 
107 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchido pelo pessoal da prisão. 
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Tabela 2. Condenados por terrorismo, extremismo e crimes conexos por tipo de 

punição (prisão e reinserção) 
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Art. 

108, 

Para. 

(1) 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 13 1 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 

108 a 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 

2017 4 0 4 0 0 0 0 

Art. 

109  

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 13 1 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 

110, 

Para. 

(1)  

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 

110, 

Para. 

(2)  

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 
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Art. 

116, 

Para. 

(1), it. 

11 

2012 12 1 8* 2** 0 

2013 6 2 1* 5** 0 

2014 3 0 1* 1** 0 

2015 5 0 1* 4** 0 

2016 7 0 7 0 0 0 0 

2017 5 0 1 4 0 0 0 

Art. 

131, 

Para. 

(1), it. 

12 

2012 259 41 8* 0 0 64 

2013 182 19 3* 0 0 40 

2014 209 25 4* 0 0 33 

2015 238 25 0* 0 0 56 

2016 197 19 5* 0 0 53 

2017 286 32 1* 0 0 76 

Art. 

162-

163 

2012 2 0 0 0 0 0 0 

2013 2 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 1 0 0 0 0 0 0 

2017 5 0 0 0 0 0 3 

Art. 

164-

166 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

*Prisão (entre 3 e 15 anos); ** Prisão acima de 15 anos. 

Fonte: SJC. 

Como demonstra a Tabela 2, a sua quota-parte quando justaspõe contra a população prisional 

em geral é particularmente baixa. Deve ter-se em conta, no entanto, que, como explicado 

anteriormente, existe a possibilidade de subestimar significativamente os crimes com motivos 

discriminatórios (ver Secção sobre Propagação de Crimes Extremistas). Devido a isso, é provável 

que o número de extremistas de extrema-direita nas prisões seja maior. No entanto, mesmo 

tendo em conta o número de pessoas condenadas por lesões corporais e homicídio com 

motivações hooligans, racistas ou xenófobas, a proporção de condenados potencialmente 

extremistas continua baixa.  

Tabela 3. Reclusos extremistas e a população prisional em geral108 

 
108 Note-se que o número e a composição da população prisional são dinâmicos devido aos fluxos de entrada e saída de 
reclusos. Cabe, portanto, a cada estabelecimento prisional controlar regularmente o número de reclusos extremistas e o 
respetivo à população prisional em geral. 

Ano 

Condenados a pena de 

prisão (excl. Art. 116 e 131) 

Condenados a pena de 

prisão (incl. Art. 116 e 

131) 

População prisional 

(a partir de 31 de 

dezembro de cada ano) 

2012 0 60 8172 
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Fonte: SJC e GDES. 

Além disso, os gangues prisionais estão praticamente ausentes no contexto búlgaro. Embora 

existam provas de que em algumas prisões os grupos sociais se formam com base na partilha de 

etnia, religião ou local de origem, e que, em alguns casos, tais grupos fornecem proteção aos 

seus membros109, a sua existência foi geralmente descrita como relativamente instável e 

transitória, e na socialização – guiada pelo interesse pessoal, e não por qualquer fidelidade firme 

a determinados grupos110. Quando esses grupos existem, não há indícios de animosidade e 

conflitos violentos entre eles111. Em vez disso, os conflitos são muitas vezes interpessoais e 

ocorrem frequentemente dentro de um grupo específico, por exemplo, no seio do maior grupo 

étnico das prisões búlgaras, os ciganos112. A falta de tais dinâmicas e confrontos dentro/fora do 

grupo impede a formação de fortes laços sociais e a ligação em torno de uma certa ideologia 

baseada na perceção de um inimigo comum. Os dados estatísticos estão em consonância com 

as opiniões expressas pelos funcionários prisionais durante a entrevista e nas discussões de 

grupos de foco de que a radicalização não é considerada um problema significativo nas 

prisões.113 

O baixo número de reclusos condenados por crimes relacionados com o extremismo islâmico 

está relacionado com a limitada extensão da radicalização entre os muçulmanos búlgaros fora 

da prisão114. O número de ofensores extremistas de extrema-direita que entram na prisão, 

embora não seja conhecido com certeza devido às disposições imprecisas do Código Penal, é 

maior em comparação. Vários hooligans do futebol, muitos dos quais defendem visões de 

extrema-direita, estão envolvidos em atividades ilícitas, como crimes de droga, podendo, assim, 

acabar na prisão por acusações não relacionadas com extremismo115. Certos fatores, porém, 

têm a capacidade de dificultar a propagação de ideologias de extrema-direita na prisão. Tal 

como noutros países da Europa de Leste, os extremistas de extrema-direita na Bulgária têm 

fortes pontos de vista anti-ciganos116. Os ciganos são considerados como o grupo étnico 

predominante detido nas prisões búlgaras117, mas é de notar que não existem estimativas fiáveis 

da sua proporção, uma vez que os dados sobre os autores do crime se baseiam em origens 

étnicas auto-declaradas. Num estudo de 2002, 40% dos reclusos autoidentificados como 

 
109 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchido pelo pessoal prisional. 
110 Tsevtkov, T. and Milotinov, R. (2015). Analysis of the radicalisation risks among inmates and indicted individuals and 
defendants subject to detention and measures for prevention and counteraction of radicalisation. Unpublished report. 
Sofia: General Directorate Execution of Sentences. 
111 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchido pelo pessoal prisional.  
112 Хаджийски, М. и Минев, Х. (2016). Наръчник за професионалистите, работещи с лишени от свобода. София: Институт 
по социални дейности  и практики.  
113 BG-P1; Resultados da discussão do grupo de foco com pessoal prisional realizado no dia 18 de maio de 2018 na 
Direção-Geral de Execuções de Penas, Sofia.   
114 Dzhekova, R. et al. Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
115 Bezlov, T. (2015). Football hooliganism. In R. Dzhekova et al. Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center 
for the Study of Democracy. 
116 Todorov, A. (2013). The Extreme Right-Wing in Bulgaria. Sofia: Friedrich Ebert Stiftung. 
117 Хаджийски, М. и Минев, Х. (2016). Наръчник за професионалистите, работещи с лишени от свобода. София: Институт 
по социални дейности  и практики.  

2013 0 30 7375 

2014 2 33 7202 

2015 0 30 6719 

2016 1 32 6553 

2017 4 42 6349 
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ciganos, enquanto que, de acordo com o pessoal prisional, a quota ultrapassa os 60%118. De 

acordo com Hadjiiski e Minev, apesar de formar a maioria da população prisional, os reclusos 

ciganos geralmente mostram respeito pelos condenados étnicos búlgaros. Os conflitos entre os 

dois grupos étnicos tendem a estar relacionados com os assuntos do dia-a-dia e raramente se 

agravam, enquanto predominam os conflitos no seio dos grupos étnicos119. Assim, os ciganos 

também não representam uma ameaça suficiente na prisão contra a qual grupos de extrema-

direita podem formar-se para proteger os reclusos étnicos búlgaros. Por conseguinte, embora 

os condenados por crimes relacionados com o extremismo de extrema-direita não propagassem 

abertamente ideologias de extrema-direita e tentassem radicalizar outros, estes continuam a 

ser um desafio no que diz respeito à desradicalização. 

Também não há indícios de grupos externos que tentem radicalizar os reclusos nas prisões 

búlgaras120. Organizações de extrema-direita estabelecidas (sejam partidos políticos ou grupos 

não-partidários) em regra repudiam qualquer ligação a atividades ilegais e à criminalidade, 

embora admitam frequentemente pessoas condenadas nas suas fileiras121. No entanto, os 

extremistas de direita preferem visar os jovens (por exemplo, através da prestação de palestras 

em escolas e universidades), em vez de condenados122. No caso da radicalização religiosa, 

embora as táticas de recrutamento utilizadas pelo grupo Pazardzhik Salafi Roma incluam apoio 

a indivíduos vulneráveis123, não há provas de que os reclusos ou ex-reclusos tenham sido 

especificamente visados. 

A detenção e receção de materiais impressos e outros materiais que pregam o ódio étnico, racial 

ou religioso é proibida nas prisões búlgaras124. Embora a corrupção seja um problema grave nas 

prisões búlgaras que pode comprometer estes controlos125, não há indícios de tentativas de 

utilização de tais vulnerabilidades para a propagação de materiais extremistas na prisão126. O 

uso da Internet não é oficialmente sancionado pela administração prisional e os funcionários 

prisionais inquiridos não reportam quaisquer casos de reclusos que acedam a materiais online 

extremistas.127 

Apesar das considerações acima referidas, é de notar que casos isolados de potencial 

radicalização nas prisões foram reportados por funcionários prisionais que participaram na 

investigação, indicando que o sistema penitenciário búlgaro não é imune a esses processos. Um 

caso foi detetado por funcionários da prisão de Belene, de nacionalidade búlgara de origem 

turca, que foi condenado por homicídio na Turquia e estava a cumprir a sua pena na Bulgária128. 

O recluso conseguiu radicalizar outros dois reclusos, que posteriormente participaram em 

confrontos verbais e físicos por motivos religiosos e étnicos com outros reclusos e funcionários 

da prisão.129 

 
118 Български хелзинкски комитет (2002).  Затворите в България. София: Български хелзинкски комитет. 
119 Хаджийски, М. и Минев, Х. (2016). Наръчник за професионалистите, работещи с лишени от свобода. София: Институт 
по социални дейности  и практики.  
120 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchico pelo pessoal prisional. 
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Execução de Sentenças, Sofia. 
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As informações recolhidas durante a investigação também apontam para interações que podem 

ser sinalizadas como problemáticas, uma vez que se assemelham às fases iniciais do 

recrutamento. No caso do pregador islâmico informal Ahmed Musa, os funcionários da prisão 

relatam que os reclusos marginalizados ficaram intrigados com o facto de ele e outros do seu 

círculo estarem a receber apoio financeiro de fora130 e poderem comprar mais bens na prisão131. 

O uso de incentivos financeiros e o direcionamento a indivíduos vulneráveis, como os 

toxicodependentes, têm sido observados como uma tática de recrutamento para o salafismo 

entre a comunidade cigana132. Assim, o contacto inicial com e a entrada num círculo de 

pregadores extremistas poderia inspirar-se na promessa de ganhos como a segurança coletiva 

ou benefícios monetários que poderiam posteriormente transformar-se em radicalização. Há 

provas que sugerem que pelo menos um recluso ficou sob a influência do grupo de Musa. De 

acordo com informações em documentos judiciais, um recluso vulnerável, enquanto se 

encontrava na unidade arguida da prisão de Pazardzhik, estava a gravitar para o grupo de 

arguidos islamitas radicais e recebia dinheiro deles133. O recluso é descrito como um alcoólico 

socialmente isolado sem qualquer ligação familiar134. Embora não haja provas concretas de que 

ele estava a ser radicalizado, tais casos demonstram como os reclusos radicais com experiência 

no recrutamento podem atrair reclusos vulneráveis. Os funcionários prisionais têm de estar 

conscientes desta possibilidade e de monitorizar de perto essas interações. 

Também foram descobertos casos de propaganda extremista na prisão de Sófia, que atingiu 

entre 10 e 20 reclusos antes de serem descobertos e removidos135. Não é claro como este 

conteúdo entrou na prisão. Além disso, devido a problemas na organização da religião 

muçulmana búlgara, tal como elaborado na secção anterior, existe um potencial para os reclusos 

serem alcançados por imãs radicais. Já houve tais suspeitas que levaram à remoção de um imã 

de servir as necessidades dos reclusos muçulmanos na prisão de Sófia.136 

Embora o uso da Internet nas prisões não seja sancionado, como mostraram vídeos e imagens 

vazados137 e alguns dos inquiridos admitiram138, os reclusos têm acesso não regulamentado à 

internet e, por conseguinte, o risco de aceder à propaganda extremista através desses canais 

não pode ser descartado. De facto, a presença de dispositivos técnicos, como telefones dentro 

da prisão, pode ser utilizada por reclusos extremistas para continuar as suas atividades e 

comunicação com os seus seguidores e associados, bem como para aceder à propaganda 

extremista. Este foi aparentemente o caso de Ahmed Musa, em cujas celas foram descobertos 

quatro telemóveis contendo imagens com caráter jihadista e texto em turco139. O procurador 

que liderou o caso contra Musa expressou a opinião de que o grupo continuou "os seus 

contactos com o exterior e estava à procura de sites na internet com conteúdo jihadista"140. De 

 
130 O dinheiro para a Liberdade condicional do líder foi recolhido pelos seus seguidos e por pessoas do mesmo bairro. 
Соколова, Т. (29 ноември 2017). Вярващи от Пазарджик събраха гаранцията на Ахмед Муса. Dariknews.bg. Disponível em: 
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/viarvashti-ot-pazardzhik-sybraha-garanciiata-na-ahmed-musa-2063862 
131 Ibid. 
132 Dzhekova et al. (2015) Radicalisation in Bulgaria: Threats and trends. Sofia: Center for the Study of Democracy. 
133 Протокол по ЧНД № 107/2018 на Пазарджишкия окръжен съд постановен на 14 февруари 2018 г. 
134 Ibid. 
135 Resultados da discussão em grupo com o pessoal da prisão realizada no dia 18 de maio de 2018 na Direção Geral de 
Execução de Sentenças, Sofia. 
136  Ibid.  
137 Btvnovinite.bg. (14 април 2016). Селфи от затвора: Росен Петров-Животното качва снимки в интернет, докато е зад 
решетките. Disponível em: https://btvnovinite.bg/bulgaria/obshtestvo/selfi-ot-zatvora-rosen-petrov-zhivotnoto-kachva-
snimki-v-internet-dokato-e-zad-reshetkite.html 
138 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchico pelo pessoal prisional. 
139 Петрова, Н. (16 юли 2016). Откриха четири мобилни телефона в килията на Ахмед Муса Ахмед. Bnr.bg. Disponível em: 
http://bnr.bg/post/100715028/sadat-v-pazardjik-shte-zasedava-po-deloto-sreshtu-ahmed-musa-ahmed 
140 Ibid.  
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http://bnr.bg/post/100715028/sadat-v-pazardjik-shte-zasedava-po-deloto-sreshtu-ahmed-musa-ahmed


46 
 

acordo com fontes anónimas da investigação citadas pelos meios de comunicação social, os 

telemóveis também tinham sido usados para realizar uma série de chamadas internacionais com 

pessoas localizadas em Colónia, na Alemanha.141 

Riscos específicos estão também associados à população de reclusos estrangeiros. A crise 

migratória de 2013-2017 levou a um aumento do número de estrangeiros do Médio Oriente e 

de África condenados por inúmeras tentativas de atravessar a fronteira ilegalmente e por 

facilitar a entrada ilegal no país142. Como estes migrantes provêm frequentemente de zonas de 

conflito onde organizações terroristas e extremistas estão ativas, é bastante provável que alguns 

dos reclusos da prisão de Sófia sejam radicais islâmicos ou, pelo menos, indivíduos vulneráveis. 

O risco de radicalização islâmica é discutivelmente maior, uma vez que as interpretações radicais 

do Islão são muito mais amplamente professadas em alguns dos países de origem desses 

reclusos. Os tradutores para as línguas nativas desses reclusos são insuficientes143, o que 

representa um risco adicional, dificultando uma supervisão e comunicação eficaz com eles. Os 

riscos relacionados com os reclusos estrangeiros dependem de um possível aumento futuro da 

pressão migratória e de um aumento das taxas de condenação. Por outro lado, o risco de os 

potenciais radicais deste grupo de reclusos poderem influenciar as prisões búlgaras é baixo, uma 

vez que os reclusos estrangeiros tendem a evitar contactos sociais fora do seu próprio grupo144 

e a barreira linguística é suscetível de dificultar as tentativas de recrutamento. 

Ao mesmo tempo, embora não existam dados de casos de radicalização da extrema-direita nas 

prisões, a questão não deve ser negligenciada, especialmente tendo em conta os elevados níveis 

de preconceito contra as minorias étnicas e sexuais fora das prisões e a presença de ofensores 

condenados por crimes de ódio violentos. No entanto, o foco da resposta deveria ser mais sobre 

a desradicalização ou a desvinculação dos reclusos extremistas, uma vez que, tal como acima 

referido, a disseminação das ideologias de extrema-direita a reclusos não extremistas constitui 

um risco menor.   

As más condições prisionais e as instituições penitenciárias desordenadas e com falta de 

pessoal também foram identificadas como fatores que facilitam os processos de radicalização 

na investigação realizada noutros locais145. O Gabinete das Nações Unidas para a Droga e o Crime 

(UNODC) considera que "embora não seja suficiente para desencadear a radicalização à 

violência, as más condições de vida e a sobrelotação das prisões podem gerar ressentimento e 

fornecer o terreno para que as narrativas antissociais se enraizem"146. Por conseguinte, a análise 

dos riscos de radicalização nas prisões búlgaras deve também ter em conta as más condições e 

a sobrelotação das prisões e instalações de detenção búlgaras, que há muito têm suscitado 

críticas significativas por parte do sector da sociedade civil, de instituições como o Provedor de 

Justiça e de organizações internacionais e observadores. Em 2015, alarmado com a falta de 

progressos suficientes em termos de condições e maus tratos nas prisões e centros de detenção 

búlgaros, o Comité do Conselho da Europa contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis e 

 
141   Ibid.  
142 Em 2016, existiam 181 reclusos estrangeiros na prisão de Sofia. Ombudsman of the Republic of Bulgaria. (2016). 2016 
Annual Report of the Office of the Ombudsman as National Prevention Mechanism. Sofia: Office of the Ombudsman of 
the Republic of Bulgaria. 
143 Tsevtkov, T. and Milotinov, R. (2015). Analysis of the radicalisation risks among inmates and indicted individuals and 
defendants subject to detention and measures for prevention and counteraction of radicalisation. Unpublished report. 
Sofia: General Directorate Execution of Sentences.  
144 Ibid. 
145 Ver por exemplo Hamm, M. S. (2009). Islão prisional na era do terror sagrado. British Journal of Criminology 49 (5): 667-
685.  
146 United Nations Office on Drugs and Crime (2016).  Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and 
the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 12. 
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Degradantes (CoE CPT) publicou uma Declaração Pública, instando as autoridades búlgaras a 

tomarem medidas para garantir a melhoria.147 

O relatório subsequente da Comissão reconhecerem melhorias nas condições materiais e a 

redução dos maus-tratos dos reclusos por parte do pessoal das instalações penitenciárias148. No 

entanto, subsistem problemas no que diz respeito à sobrelotação, à disponibilidade de pessoal 

de saúde e ao envolvimento limitado dos reclusos no trabalho, nos programas educativos ou na 

formação profissional, entre outros149. Além disso, há uma escassez significativa de todo o tipo 

de funcionários prisionais150. No entanto, há que reiterar que as más condições prisionais não 

conduzem, por si só, à radicalização e que estes problemas variam entre prisões. 

Das instituições penitenciárias inquiridas, a prisão de Sliven e Pazardzhik abrigam menos 

reclusos do que a sua capacidade permite, mas não foi dada informação sobre a capacidade da 

prisão de Sófia151. Na prisão de Sliven, o rácio de pessoal para recluso é de 1 a 14 para o edifício 

principal da prisão e para o albergue prisional aberto152, enquanto na prisão de Sófia é de 1 a 

28, 1 a 25 e 1 a 60 no edifício principal da prisão, o albergue prisional fechado e o albergue da 

prisão aberta, respectivamente153. Ambas as instituições prisionais estão longe da categoria 

criticamente de 1 correcional para 250 e mais reclusos considerados pelo Índice de 

Acompanhamento das Condições Prisionais154. No entanto, a prisão de Sófia está 

particularmente longe do rácio 1 a 4 considerado suficiente pelo Índice. Além disso, nenhuma 

das prisões atinge o rácio de assistente social para recluso de 1 a 10 considerado suficiente pelo 

Índice de Acompanhamento Prisional. A prisão de Pazardzhik tem o melhor desempenho com 1 

assistente social para cada 25 reclusos. A prisão de Sófia está próxima da escala oposta do Índice 

(1 a 100 ou mais) com 1 assistente social por cada 70-90 reclusos. Tanto a prisão de Sófia como 

a prisão de Pazardzhik não oferecem oportunidades de trabalho suficientes para todos os 

reclusos155. Nesta última, a formação profissional prisional não é ministrada desde 2012156. Em 

contrapartida, a prisão de Sliven conseguiu proporcionar oportunidades de emprego e formação 

profissional para cerca de dois terços dos reclusos.157 

Em comparação com as definições correcionais, os riscos de radicalização no que diz respeito à 

reinserção são mais difusos e, em maior medida, relacionados com as dinâmicas de radicalização 

na sociedade em geral e, em especial, na localidade/comunidade local em que vivem os 

indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade. O pessoal da reinserção também 

considera que os riscos de radicalização em contextos de reinserção são limitados158. Entre as 

autoridades de reinserção inquiridas não há indivíduos a cumprir medidas não privativas da 

liberdade condenados por terrorismo ou crimes relacionados com extremismo159. Com efeito, 

 
147 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). (2015). 
Public statement concerning Bulgaria. Strasbourg: Council of Europe.  
148 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). (2018). 
Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). Strasbourg: Council of Europe.  
149 Ibid. 
150 Harizanova, S. (2014). Job Burnout Among Bulgarian Prison Staff. International Journal of Scientific Research 8 (3): 307-
308.  
151 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchido pelo pessoal da prisão.  
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Markov, D. and Doichinova, M. (2015). Prison conditions Monitoring Index: Methodology and Pilot Results. Sofia: Center 
for the Study of Democracy.   
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 BG-PR1. Resultados da discussão de grupo de foco com funcionários de reinserção realizados em 23 de maio de 2018 
na Direção-geral de Execução de Penas, Sófia. 
159 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchido pelo pessoal da prisão.  
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tal como a Tabela 3 demonstra, à semelhança da situação na prisão, os indivíduos a cumprir 

medidas não privativas da liberdade condenados por terrorismo, extremismo ou crimes conexos 

constituem uma proporção muito pequena da população em reinserção em geral. Este continua 

a ser o caso, mesmo quando se consideram os condenados por homicídio e lesões corporais com 

motivação hooligan, racista ou xenófoba.  

Tabela 4. Indivíduos extremistas a cumprir medidas não privativas da liberdade e a 

população em contexto de reinserção 

 

A maioria dos agentes de reinserção não considera que as localidades em que trabalham sejam 

marcadas por uma polarização significativa e um conflito entre diferentes grupos étnicos e 

religiosos e não têm conhecimento de quaisquer organizações extremistas que estejam ativas 

na proximidade dos indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade com quem 

trabalham160. A única exceção, como relatado por um dos inquiridos, é a presença de cerca de 

sessenta membros de clubes de fãs de futebol nos municípios de Elin Pelin e Gorna Malina. 

Desconhece-se, no entanto, até que ponto estão envolvidos no hooliganismo, e não são 

reportados outros fatores de risco para as mesmas localidades161. Os muçulmanos não são 

considerados como uma grande proporção de indivíduos a cumprir medidas não privativas da 

liberdade no distrito de Sófia e os que os agentes da reinserção consultados trabalham foram 

descritos como bastante seculares162. No entanto, há uma consideração entre os agentes da 

reinserção que trabalham no distrito de Sófia, de que estão em curso processos de radicalização 

em algumas regiões do país habitados por muçulmanos de língua búlgara devido à presença de 

organizações islâmicas que financiam a adoção de interpretações radicais do Islão163. Este 

último, porém, não deve ser equiparado à radicalização; além disso, estas preocupações não 

 
160 Ibid. 
161 Resultados do Questionário de Avaliação de Riscos preenchido por pessoal em reinserção. 
162 BG-PR1. Resultados da discussão do grupo de foco com funcionários de reinserção realizados no dia 23 de maio de 
2018 na Direção Geral de Execução de Penas, Sofia.  
163 Ibid.  

Ano 

Condenados a 

medidas alternativas 

à pena de prisão 

(excl. Art. 116 e 131) 

Condenados a 

medidas alternativas 

à pena de prisão  

(incl. Art. 116 e 131) 

População em 

monitorização pelos 

serviços de reinserção 

2012 0 64 13466 

2013 0 40 12031 

2014 2 35 11035 

2015 2 58 10401 

2016 0 53 7732 

2017 5 81 5774 

Fonte: SJC e GDES. 
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foram partilhadas pelos inquiridos funcionários de reinserção que trabalham nessas 

localidades.164 

Os hooligans do futebol estão entre os clientes de instituições de reinserção que, juntamente 

com outros ofensores, mesmo que condenados por outros crimes, expressem intolerância em 

relação aos Ciganos (a intolerância recíproca contra os búlgaros também foi expressa por 

indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade ciganos)165. No entanto, de acordo 

com a equipa de reinserção da cidade de Sófia, os hooligans de futebol são poucos em 

número166. Estas conclusões correspondem ao contexto mais vasto no que se refere à 

radicalização na Bulgária, nomeadamente à natureza circunscrita da adesão às interpretações 

radicais do Islão e à presença mais pronunciada de organizações de extrema-direita, bem como 

à polarização geral entre a população étnica búlgara e os Ciganos, incluindo os preconceitos 

generalizados contra esta última.167 

As considerações acima referidas indicam que atualmente o risco de radicalização nas prisões 

búlgaras não é agudo devido ao baixo número de extremistas condenados, especialmente 

líderes radicais, à falta de gangues ideológicos estabelecidos e às possibilidades geralmente 

limitadas para as atividades de intervenientes extremistas externos e à entrada de conteúdos 

extremistas. Os riscos de radicalização em reinserção parecem ser igualmente limitados neste 

momento.  

No entanto, os riscos não devem ser considerados inexistentes. Nas prisões, os principais riscos 

decorrem da presença de ideólogos extremistas que, mesmo que poucos em número, podem 

potencialmente encontrar terreno fértil entre reclusos particularmente marginalizados e usar 

diferentes táticas para seduzir e atraí-los nas suas atribuições de influência. A propaganda 

extremista também terá encontrado o seu caminho para as instalações prisionais, 

provavelmente devido a lacunas na monitorização. Os riscos estão associados à possibilidade de 

os reclusos já radicalizados acederem ao conteúdo extremista ou de comunicarem com atores 

extremistas, o que pode dificultar quaisquer esforços de desradicalização, bem como 

comprometer a prisão e uma segurança mais ampla. Por outro lado, não foram observados casos 

de reclusos anteriormente não-radicais que acedam a conteúdos extremistas em linha, pelo que 

se desconhece até que ponto isso representa um risco.  

Os riscos de radicalização em reinserção estão, em maior medida, relacionados com processos 

mais amplos de radicalização a nível nacional e, em especial, a nível local. São, portanto, muito 

mais difíceis de controlar do que os processos que ocorrem no microcosmo de uma prisão onde 

a vigilância e a monitorização são muito mais fáceis. Os riscos de radicalização em contextos de 

reinserção podem emergir rapidamente e não devem ser descartados. Tendo em conta estas 

considerações, é importante rever as medidas existentes na prisão e identificar lacunas em 

relação aos riscos examinados, a fim de melhorar a preparação e a resposta a eventuais casos 

de radicalização.  

Resposta e necessidades institucionais 

São aplicadas várias medidas em países de todo o mundo para fazer face à radicalização nas 

prisões e reinserção, as quais se enquadram em três categorias: prevenção da radicalização, 

 
164 Resultados do Questionário de Avaliação de Riscos preenchido por pessoal em reinserção.  
165 Resultados da discussão do grupo de foco com funcionários de reinserção realizados no dia 23 de maio de 2018 na 
Direção Geral de Execução de Penas, Sofia.  
166 Ibid. 
167 Dzhekova, R. et al. (2015) Radicalisation in Bulgaria: Threats and Trends. Sofia: Center for the Study of Democracy.  
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avaliação dos riscos de radicalização e desradicalização. As áreas transversais que são relevantes 

para enfrentar diferentes problemas no seio das prisões e da reinserção, incluindo a 

radicalização, abrangem questões de gestão prisional e de reinserção, cooperação 

interinstitucional, formação de pessoal e sensibilização, bem como condições de prisão. 

Atualmente, não existem medidas direcionadas destinadas a prevenir, detetar e inverter a 

radicalização entre os presos e os indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade para 

orientar as autoridades búlgaras competentes168, pelo que os funcionários prisionais e de 

reinserção têm trabalhado ad-hoc para tirar o melhor partido das medidas existentes à sua 

disposição.  

A prevenção da disseminação de ideologias radicais nas prisões implica a supervisão e gestão do 

contacto entre os reclusos extremistas e o resto da população prisional, criando, entre outras 

coisas, políticas de alocação que podem basear-se em diferentes abordagens. Os Países Baixos, 

por exemplo, segregam completamente reclusos extremistas ou terroristas169. As Filipinas, pelo 

contrário, integram esses reclusos na população em geral170. A investigação demonstrou que a 

integração pode apoiar a desradicalização dos reclusos extremistas evitando o seu posterior 

encapsulamento e validação dos pontos de vista extremistas171. Nas prisões búlgaras, medidas 

como a colocação numa instituição específica, o nível correspondente de supervisão e separação 

da população prisional dependem do que foi inicialmente determinado pelo tribunal. Portanto, 

os reclusos extremistas podem ser dispersos dentro da população prisional em geral, ou 

praticamente isolados de todos os outros reclusos. No entanto, o regime especial de segurança 

que implica o isolamento geralmente só se aplica aos condenados a prisão perpétua e prisão 

perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e tais penas são raramente 

pronunciadas172. Ainda assim, a lei prevê a possibilidade de aplicar um regime de segurança mais 

rigoroso, incluindo um regime especial de segurança que envolva um isolamento quase total, se 

o comportamento de um recluso justificar tal ação. 

As autoridades prisionais búlgaras prestam regularmente especial atenção aos presos 

condenados por crimes relacionados com o radicalismo islâmico no âmbito do seu regime de 

segurança atribuído, bem como aos detidos e que estão a ser julgados por crimes semelhantes. 

Enquanto estava detido, Ahmed Musa e os seus associados foram separados maioritariamente 

do resto dos reclusos e foram monitorizados de perto173. Outro recluso detido na prisão de Sófia 

por um crime de terrorismo também está sob supervisão apertada. O homem tem dupla 

nacionalidade Búlgara-Australiana e não fala búlgaro. O seu desejo de permanecer entre 

reclusos estrangeiros não foi respeitado e foi alojado juntamente com reclusos búlgaros para 

facilitar a sua supervisão, eliminando a barreira linguística do pessoal prisional.174 

 
168 BG-P1, BG-PR1; Resultados de uma discussão de grupo de foco com funcionários prisionais realizada no dia 18 de 
maio de 2018 na Direção-geral de Execução de Penas, Sofia; from focus group discussion with prison staff carried out 
on 18 May 2018 at the General Directorate Execution of Sentences, Sofia; Resultados da discussão do grupo de foco 
com funcionários de reinserção realizados no dia 23 de maio de 2018 na Direção Geral de Execução de Penas, Sofia.  
169 Veldhuis, T. (2016). Prisoner radicalization and terrorism detention policy. Institutionalized fear or evidence- 
based policy making? London: Routledge.  
170 Jones, C. and Morales, R. (2012). Integration versus segregation: A preliminary examination of Philippine correctional 
facilities for de-radicalization. Studies in Conflict & Terrorism 35 (3): 211-228.  
171 Ibid. 
172 Entre 2012 e 2016, existiram um total de 5 penas perpétuas sem liberdade condicional atribuídas pelos tribunais. 
Петров, С. (2017). Доживотен затвор без замяна: Скорошни промени и продължаващи основания за загриженост. София: 
Български хелзинкски комитет.  
173 Resultados da discussão do grupo de foco com reinserção funcionários realizados no dia 23 de maio de 2018 na 
Direção Geral de Execução de Sentenças, Sofia.  
174 Ibid. 
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Do mesmo modo, quando há indícios de radicalização detetados pelo pessoal, apesar da 

escassez de instrumentos para o combater, as autoridades prisionais aplicam as medidas 

disponíveis para evitar a radicalização e o recrutamento de outros reclusos. Foi o caso do recluso 

da prisão de Belene condenado por um crime não relacionado com o extremismo, que conseguiu 

radicalizar outros dois condenados. Os três reclusos foram posteriormente separados e 

colocados em diferentes prisões sob supervisão e foram incluídos em diferentes atividades 

sociais. O recrutador extremista foi colocado na prisão de Lovech e esteve envolvido em 

atividades de trabalho para evitar a apatia e proporcionar oportunidades para uma melhor 

vigilância das suas atividades.175 

Em termos de medidas que impedem o acesso dos reclusos à propaganda extremista, são 

utilizados os métodos aplicados a outros artigos proibidos, nomeadamente o controlo de todas 

as coisas que entram nas instituições prisionais, bem como as buscas e a confiscação desses 

artigos no interior da prisão176. O Ministério da Justiça aprovou uma lista de itens que os reclusos 

podem possuir e receber de familiares, amigos e outros fora da prisão177. A posse de qualquer 

impressão e outros materiais com conteúdo pornográfico ou pregação de ódio étnico, racial ou 

religioso é proibida por lei. Em caso de dúvida de que se encontre conteúdo extremista, o GDES 

e a acusação competente são notificados178. Não foram reportados problemas específicos em 

termos de designação de conteúdo extremista por parte do pessoal da prisão179. No entanto, 

para além da proibição da legislação, não parece haver diretrizes específicas sobre o que deve 

ser considerado conteúdo extremista, nem existe qualquer lista de materiais específicos a serem 

proibidos nas prisões180. Seria útil desenvolver tais orientações, tanto em termos de impedir a 

entrada de conteúdos extremistas como de facilitar a tomada de decisões nos casos em que os 

reclusos tenham acedido a conteúdos extremistas online. Os agentes da reinserção também 

poderiam beneficiar deles se suspeitassem que os indivíduos a cumprir medidas não privativas 

da liberdade estão a aceder a esse conteúdo. 

A Organização Europeia dos Serviços Prisionais e Correcionais considera a prestação de 

cuidados religiosos como uma importante medida preventiva destinada a garantir que as 

interpretações dominantes da religião cheguem aos reclusos181. Ao mesmo tempo, esta medida 

pode ajudar à desradicalização dos presos já radicais182. O cuidado com as necessidades 

religiosas dos reclusos búlgaros é visto como a forma de cuidados mais amplamente coberto, 

pelo menos na prisão de Sófia, onde estão a ser tomadas medidas para satisfazer também as 

necessidades de denominações religiosas raras183. A fim de garantir que não há mensagens 

extremistas a chegar aos reclusos, apenas são permitidos representantes acreditados das 

religiões184. A vigilância e as discussões com os representantes do respetivo clero e dos reclusos 

também são utilizadas para impedir a propagação de narrativas radicais de fora das prisões. É 

 
175 Resultados da discussão em grupo com o pessoal da prisão realizada no dia 18 de maio de 2018 na Direção Geral de 
Execução de Sentenças, Sofia. 
176 Resultados do Questionário de Avaliação de Riscos preenchido pelo pessoal da prisão. 
177 Министерство на правосъдието. (2017). Разрешени лични вещи, предмети и хранителни продукти, които могат да 
се получават, ползват и държат при себе си или на определените за целта места лишените от свобода и 
задържаните под стража по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, настанени в затворите, поправителните 
домове, затворническите общежития и арестите в затворите. София: Министерство на правосъдието. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 European Organisation of Prison and Correctional Services (2016). Prison chaplaincy and de-radicalisaiton. The Hague: 
European Organisation of Prison and Correctional Services. 
182 Ibid. 
183 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchidos por funcionários prisionais; Resultados da discussão de 
um grupo de foco com funcionários prisionais no dia 18 de maio de 2018 na Direção-geral de Execução de Penas, Sófia.  
184 Resultados da discussão de um grupo de foco com funcionários prisionais no dia 18 de maio de 2018 na Direção-geral 
de Execução de Penas, Sófia.  
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preocupante, no entanto, que nem todas as prisões satisfaçam as necessidades religiosas dos 

reclusos muçulmanos. A prisão de Pazardzhik informou que, apesar de existirem grupos 

muçulmanos na instituição penitenciária, é apenas a Igreja Cristã Ortodoxa Oriental e a Igreja 

Evangélica que atendem às necessidades religiosas dos reclusos185. Além disso, a prisão de 

Pazardzhik é onde os membros da comunidade muçulmana Roma Salafi foram alojados 

enquanto estavam a ser julgados por demonstrar simpatia pelo IS e por pregar ódio religioso. 

Estudos anteriores demonstraram que esta e outras instituições correcionais tinham tentado 

prestar serviços religiosos aos reclusos muçulmanos, mas os imãs que abordaram recusaram-se 

a envolver-se186. Não foram reportadas quaisquer medidas específicas destinadas a prevenit a 

radicalização dos reclusos de outros intervenientes extremistas externos187. 

Para além da falta de diretrizes normalizadas sobre a designação do conteúdo extremista, sobre 

a forma como os reclusos extremistas devem ser alojados e monitorizados, bem como a 

cobertura insuficiente de medidas preventivas como os cuidados religiosos, as autoridades 

búlgaras não dispõem de instrumentos de controlo e avaliação de risco. No entanto, alguns 

instrumentos atualmente utilizados poderiam ser adaptados para apoiar essa avaliação. Como 

mencionado acima, os gangues prisionais encontrados noutros locais não existem nas prisões 

búlgaras. O rastreio da dinâmica dos reclusos é, no entanto, importante no caso de começarem 

a formar-se agrupamentos mais estáveis. As autoridades penitenciárias já realizam uma 

avaliação das comunidades prisionais de seis em seis meses188, que pode ser desenvolvida para 

ter em conta possíveis dinâmicas de radicalização e polarização na população prisional e que 

podem ser utilizadas como um valioso instrumento de apoio à monitorização dos riscos na 

instituição prisional específica. 

É importante salientar que a falta de uma metodologia de avaliação de risco de radicalização 

que permita a deteção de indivíduos e indivíduos vulneráveis no caminho da radicalização 

pode resultar em processos ocultos de radicalização que são negligenciados pelas autoridades 

prisionais e de reinserção. Além disso, os reclusos condenados por ofensas extremistas não 

podem ser devidamente avaliados pelo risco que representam e o efeito da inclusão em 

quaisquer programas de desradicalização não pode ser monitorizado. Atualmente, os reclusos 

são rastreados para o risco de reincidência e danos potenciais através do instrumento OaSys189. 

Antes de entrarem na prisão, os novos ofensores passam por um programa de introdução que 

visa preparar o recluso para cumprir a pena190. Durante este período, avalia-se a saúde, a 

capacidade de trabalho e os traços gerais de personalidade do recluso e a avaliação do risco de 

reincidência191. Nas prisões, essas avaliações devem ser realizadas por um médico, assistente 

social e psicólogo. No final do programa introdutório, é desenvolvido um plano individual para 

a execução da pena, que põe em evidência as áreas problemáticas e as capacidades do recluso 

e detalha quaisquer ações corretivas que devam ser tomadas para resolver questões 

(principalmente inclusão em programas específicos individuais ou de grupo). Uma avaliação 

psicológica é obrigatória no que diz respeito às penas de prisão perpétua e prisão perpétua sem 

 
185 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchidos por funcionários prisionais. 
186 Петров, С. и Банков, Г. (2008). Затворите в България: Изследване на системата на местата за лишаване от свобода. 
София: Български Хелзинкски комитет.  
187 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchidos por funcionários prisionais.  
188 Resultados da discussão de um grupo de foco com funcionários prisionais no dia 18 de maio de 2018 na Direção-geral 
de Execução de Penas, Sófia. 
189 Хаджийски, М. и Минев, Х. (2016). Наръчник за професионалистите, работещи с лишени от свобода. София: Институт 
по социални дейности  и практики. 
190 Ibid.  
191 Art. 55, Para. (2) Law on Execution of Penal Sanctions and Detention in Custody (LEPSCD).  
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possibilidade de liberdade condicional, bem como aos reclusos cujo risco de reincidência é 

considerado elevado ou muito elevado.192 

As autoridades de reinserção utilizam igualmente uma versão modificada da ferramenta OaSys 

para avaliação do risco de reincidência, a qual é realizada nas primeiras duas semanas da 

sentença pelo agente da reinserção193. Os agentes da reinserção também examinam os traços 

de personalidade do ofensor, a situação de vida e as necessidades. Posteriormente, é elaborado 

um plano de reinserção com o envolvimento do indivíduo a cumprir medidas não privativas da 

liberdade194. Os programas de reinserção são adaptados ao indivíduo, mas os programas de 

grupo também são desenvolvidos, com ambos os tipos liderados por agentes de reinserção. A 

avaliação é repetida duas vezes para os indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade 

com penas mais curtas e um maior número de vezes para aqueles com penas mais longas195. O 

plano individual do ofensor é revisto duas vezes por ano pelo conselho de reinserção relevante, 

e, se necessário, são feitas alterações.  

O instrumento OaSys inclui um ponto sobre atitudes discriminatórias, juntamente com outros 

itens que se sobrepõem parcialmente a instrumentos especializados de avaliação de riscos de 

radicalização, tais como VERA e ERG 22+196. No entanto, a OaSys parece não estar adaptada à 

avaliação dos riscos de radicalização, uma vez que só pode cobrir alguns sinais alarmantes, sem 

ser um instrumento especializado que pode ser utilizado para fazer uma avaliação informada e 

detalhada. A maioria dos funcionários prisionais e de reinserção considera que a adaptação do 

instrumento OaSys para o rastreio de risco de radicalização não produziria os resultados 

desejados197. Além disso, a investigação demonstrou que o instrumento OaSys já tem problemas 

próprios e precisa de ser melhor adaptado ao contexto búlgaro198. Isto indica claramente que é 

necessário desenvolver um instrumento especializado de avaliação dos riscos de radicalização, 

que o pessoal búlgaro da prisão e da reinserção possa aplicar após uma formação adequada. 

Não existem programas especializados de desradicalização nas autoridades prisionais ou de 

reinserção búlgaras. Os programas prisionais, destinados à reabilitação e à reeducação, variam 

muito entre questões e prisões, dependendo das necessidades locais199. No entanto, alguns 

programas já existentes poderiam ser úteis para os reclusos radicalizados. Estes programas são 

aplicados no que diz respeito aos reclusos que têm opiniões extremistas (por exemplo, 

demonstrando intolerância em relação a grupos étnicos). Por exemplo, em 2013, duas prisões 

reconheceram a necessidade de estabelecer programas destinados a aumentar a tolerância 

étnica, quer especificamente dirigidas a ofensores étnicos búlgaros, quer dirigidas à população 

prisional em geral200. Diferentes programas podem ser relevantes para os reclusos radicalizados, 

 
192 Art. 55, Para. (3) Law on Execution of Penal Sanctions and Detention in Custody (LEPSCD).  
193 Теллалов, Т. (2010). Принципът за индивидуална работа с осъдени лица с наложено наказание пробация. Научни 
трудове на Русенския унивеситет 48 (6/2): 78-83.  
194 Resultados da discussão de um grupo de foco com funcionários de reinserção no dia 23 de maio de 2018 na Direção-
geral de Execução de Penas, Sófia. 
195 Станков, Г. (2017). Оценката на риска и рисковете на оценката: Системата OaSys за оценка на риска от рецидив и 
вреди. Презентация изнесена по време на лекция в Тракийския университет. 
196 Pressman, E and Flockton, J. (2014). Violent Extremist Risk Assessment: Issues and Applications of the Vera-2 in High-
Security Correctional Setting. In Silke, A. (ed.) Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, 
Radicalisation and Reform. London: Routledge; Lloyd, M. and Dean, C. (2015) The Development of Structured Guidelines 
for Assessing Risk in Extremist Offenders. Journal of Threat Assessment and Management 2 (1): 40-52. 
197 Discussões de grupo de focos com funcionários prisionais e de reinserção- Resultados da discussão de grupo de focos 
realizada no dia 23 de maio de 2018 na Direção-geral de execução de penas, Sofia. 
198 Бояджиева, Ю. (2013). Системата за оценка на риска от рецидив през погледа на пенитенциарната система. София: 
Комисия по помилването при Президента на Република България. 
199 General Directorate Execution of Sentences. (2013). Survey results on education programmes for staff and offenders in 
prisons and probation. Sofia: General Directorate Execution of Sentences. 
200 Ibid. 



54 
 

incluindo os que visam promover a tolerância interétnica e a gestão da raiva. Uma dessas 

iniciativas é o programa Tolerância na Prisão, Tolerância na Vida aplicado na prisão de 

Pazardzhik, que visa fomentar a compreensão e aceitação das diferenças de orientação religiosa 

ou sexual. O programa compreende dez sessões de trabalho em grupo de duas horas realizadas 

ao longo de um mês201. Outros programas, como os que visam apoiar e fomentar as capacidades 

de raciocínio, podem ser benéficos para combater o pensamento preto e branco e ideias 

simplistas. 

À semelhança da situação nas prisões, os programas de reinserção são aplicados por 

necessidade, e alguns programas existentes, como os que visam fomentar a tolerância à 

diferença, podem ser benéficos para os indivíduos radicalizados. O Programa de Tolerância de 

Acolhimento aplicado pelas autoridades de reinserção em Sófia consiste em cinco sessões de 

grupo realizadas no prazo de três meses202. A participação dos reclusos e dos indivíduos a 

cumprir medidas não privativas da liberdade nos programas de promoção da tolerância é 

voluntária.203 

A radicalização na reinserção e nas prisões é uma questão cuja abordagem beneficiaria de uma 

boa cooperação global com outras instituições, bem como com a sociedade civil e as 

organizações comunitárias. Atualmente, algumas instituições não estão dispostas a partilhar 

com as autoridades prisionais os instrumentos por eles desenvolvidos204. Os agentes da 

reinserção, por sua vez, relatam que muitas vezes não são devidamente assistidos pela polícia 

quando os indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade se comportam de forma 

agressiva205. Um problema relacionado é o fraco nível de apoio prestado aos reclusos libertados, 

uma vez que simplesmente não existem mecanismos estabelecidos que os direcionem para 

prestadores de apoio adequados, sejam eles privados ou financiados pelo Estado206. Pelo lado 

positivo, existem exemplos ocasionais de boa cooperação que devem ser encorajados e 

desenvolvidos, sendo um desses exemplos que as NGOsque trabalham com reclusos dentro das 

prisões fornecem feedback regular às autoridades prisionais207. A situação descrita confirma a 

necessidade de estabelecer mecanismos específicos de cooperação entre as diferentes 

instituições e as organizações da sociedade civil para facilitarem a gestão bem-sucedida de casos 

de reclusos e indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade radicalizados e 

vulneráveis. 

Os funcionários prisionais e de reinserção não vêem a radicalização como um risco iminente, 

mas consideram que a preparação para reagir é considerada importante. Neste sentido, a 

opinião dominante continua a ser a de que existe um conhecimento insuficiente da questão da 

radicalização e das medidas e instrumentos que podem ser utilizados pelos funcionários 

prisionais e de reinserção208. Em termos de formação de pessoal, o GDES reconheceu nos 

últimos anos a necessidade de melhorar o conhecimento sobre a radicalização. A formação 

sobre o processo de radicalização para a violência e as diferentes ideologias e medidas de 

 
201 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchido por funcionários prisionais.   
202 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchido por funcionários de reinserção.  
203 Resultados do Questionário de Avaliação de Risco preenchido por funcionários prisionais e de reinserção. 
204 Resultados da discussão em grupo com o pessoal da prisão realizada no dia 18 de maio de 2018 na Direção Geral de 
Execução de Sentenças, Sofia.  
205 Resultados da discussão em grupo com o pessoal da reinserção realizada no dia 23 de maio de 2018 na Direção Geral 
de Execução de Sentenças, Sofia.  
206 Resultados da discussão em grupo com o pessoal da prisão realizada no dia 18 de maio de 2018 na Direção Geral de 
Execução de Sentenças, Sofia. 
207 Ibid. 
208 BG-P1. Resultados da discussão em grupo com o pessoal da prisão realizada no dia 18 de maio de 2018 na Direção 
Geral de Execução de Sentenças, Sofia. 
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desradicalização e desvinculação têm sido incluídas como uma questão prioritária na agenda do 

GDES para 2018209. O GDES está envolvido em projetos internacionais que visam a transferência 

de boas práticas, o desenvolvimento de um mecanismo de deteção e tratamento de indivíduos 

vulneráveis e radicalizados, o aumento a capacidade de reabilitação de reclusos radicalizados, a 

formação de pessoal no reconhecimento da radicalização e a fomentação de uma compreensão 

sólida e atualizada do processo dinâmico de radicalização210. Ainda assim, apenas um pequeno 

número de funcionários em reinserção e de prisões foram submetidos a formação sobre 

radicalização, pelo que a compreensão da questão e dos métodos de combate à matéria 

permanecem limitadas.211 

Embora não seja exclusivo para prevenir a radicalização, melhorar as condições de vida e a 

gestão das prisões búlgaras e reforçar as garantias para a segurança e os direitos dos reclusos 

seria um passo essencial para desencorajar a propagação de ideologias radicais nas prisões. Em 

consequência da continuação da pressão internacional, foram levadas a cabo várias iniciativas, 

incluindo a construção de dois novos albergues prisionais212 e um novo reformatório para 

ofensores masculinos menores de idade213, bem como a remodelação de várias prisões214. Além 

disso, em 2017 foram feitas várias amendas à Lei de Execução de Sanções Penais e Detenção em 

Prisão Preventiva (LEPSCD), com o objetivo de combater a sobrelotação das instalações215. Os 

esforços atualmente em curso devem ser intensificados e devem também ser tomadas medidas 

para resolver problemas pendentes, como a falta de pessoal prisional e a escassez de postos de 

trabalho para os reclusos. 

Os resultados da investigação atual mostram que, no que se refere à prevenção e combate à 

radicalização, as autoridades prisionais e de reinserção búlgaras trabalham atualmente numa 

base ad-hoc e com os instrumentos existentes à sua disposição, tais como o aumento da 

fiscalização, a separação e a transferência para outras prisões de reclusos condicionadas pela 

perceção de sinais de radicalização, bem como a inclusão em programas disponíveis que visem 

os problemas identificados. Não há possibilidade de avaliar os reclusos que já estão radicalizados 

pelo risco que representam, ou suspeita-se que os reclusos e os indivíduos a cumprir medidas 

não privativas da liberdade estejam no caminho da radicalização. Falta também orientações, 

instrumentos e formação de pessoal sobre a forma de reconhecer sinais de radicalização, de 

sinalizar propaganda extremista ou de trabalhar com extremistas condenados, o que poderia 

levar ao estabelecimento de uma abordagem mais uniforme. As necessidades das autoridades 

prisionais e de reinserção em termos de deteção, prevenção e combate à radicalização mais 

eficazes incluem a formação de pessoal e o desenvolvimento de novos instrumentos 

direcionados para avaliar o risco de radicalização. Outros mecanismos já existentes de análise 

da dinâmica do grupo ou dos programas de reabilitação podem ser adaptados para ter mais 

 
209 Correspondência official com a GDES. 
210 Ibid.  
211 BG-P1.; BG-PR1; Resultados da discussão em grupo com o pessoal da prisão realizada no dia 18 de maio de 2018 na 
Direção Geral de Execução de Sentenças, Sofia; Resultados da discussão em grupo com o pessoal da reinserção realizada 
no dia 23 de maio de 2018 na Direção Geral de Execução de Sentenças, Sofia; Resultados do Questionário de Avaliação 
de Risco preenchido por funcionários prisionais e de reinserção. Inquiridos dos serviços de reinserção em Assenovgrad, 
Plovdiv e Kurdjali reportaram cursos em curso sobre o processo de radicalização, as suas manifestações e medidas 
correspondentes.  
212 News.bg. (21 юли 2017). Съдът в Страсбург: България работи по проблема с лошите условия в затворите. Disponível em:  
https://news.bg/crime/sadat-v-strasburg-balgariya-raboti-po-problema-s-loshite-usloviya-v-zatvorite.html    
213 Offnews.bg. (16 август 2018). Откриха нов поправителен дом за младежи във Враца. Disponível em:   
https://offnews.bg/politika/otkriha-nov-popravitelen-dom-za-mladezhi-vav-vratca-686399.html 
214 24chasa.bg. (16 февруари 2017). Килия от 4 квадрата и тоалетна за всеки затворник във Варна. Disponível em: 
https://www.24chasa.bg/novini/article/6061696 
215 Committee against Torture and Other Cruel and Degrading Treatment. (2018). Report to the Bulgarian Government on 
the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) from 25 September to 6 October 2017. Strasbourg: Council of Europe.  
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impacto na inversão e na monitorização da radicalização. Os métodos existentes para a 

prevenção da propagação das narrativas extremistas devem ser tornados mais eficazes (por 

exemplo, impedir a entrada de propaganda extremista nas prisões) ou mais abrangentes (por 

exemplo, prestação de serviços religiosos de representantes moderados acreditados das 

principais denominações religiosas). 

Conclusão e recomendações 

A dinâmica de radicalização na Bulgária é mal compreendida e necessita de um estudo mais 

aprofundado. Até agora, a radicalização islâmica parece ser limitada, uma vez que os 

muçulmanos búlgaros se revelaram, em grande parte, pouco recetivos a interpretações mais 

extremas do Islão, que estão longe de ser interpretações tradicionais para o país. No entanto, 

registaram-se casos de radicalização entre as comunidades muçulmanas mais vulneráveis e 

marginalizadas. As manifestações mais graves de radicalização incluem declarações de apoio ao 

IS, bem como suspeitas de financiamento e contactos com organizações terroristas e facilitação 

de combatentes estrangeiros.  

O extremismo de extrema-direita é um fenómeno mais estabelecido. As suas ideologias são 

defendidas por vários atores, incluindo partidos políticos representados no parlamento, 

partidos à margem, organizações não-partidárias e agrupamentos informais. Atores de extrema-

direita envolvem-se em atividades não violentas como a comemoração de figuras históricas, e 

em ações violentas como o crime de ódio e o vigilantismo. Por outro lado, o extremismo de 

esquerda é muito limitado e, em grande parte, não é violento.  

A radicalização do extremismo violento só recentemente entrou na agenda política na Bulgária, 

que, à exceção de um atentado terrorista em 2012, foi poupada de atividades terroristas em 

larga escala. Os primeiros passos na formação de uma resposta oficial à ameaça de radicalização 

foram dados com o desenvolvimento da Estratégia de Combate à Radicalização e ao Terrorismo 

2015 – 2020 e dos seus planos anuais de implementação. No entanto, estas continuam a centrar-

se nas medidas de aplicação da lei, na dissuasão dos atos terroristas e no tratamento das suas 

consequências. A radicalização islâmica e o terrorismo são prioritários, mas o extremismo de 

extrema-direita é uma ameaça mais estabelecida que produz mais vitimização, especialmente 

do crime de ódio. As abordagens sectoriais para prevenir e combater a radicalização continuam 

subdesenvolvidas, incluindo para as prisões e as autoridades de reinserção, para as quais não 

estão previstas medidas específicas nem na Estratégia, nem nos planos de execução. Trata-se 

de uma omissão séria, uma vez que, devido ao seu trabalho tanto com extremistas condenados 

como com condenados que podem ser particularmente vulneráveis à radicalização, as prisões e 

a reinserção são consideradas como enfrentando riscos consideráveis.  

Uma vez que a investigação sobre o assunto é escassa, é difícil identificar os fatores 

especificamente relevantes para o contexto búlgaro. O presente estudo procura colmatar esta 

lacuna, utilizando conhecimentos de outros países para identificar e avaliar os riscos de 

radicalização nas prisões e na resinserção búlgaras. A análise mostra que os riscos de 

radicalização atualmente existentes na prisão e na reinserção não são agudos, mas existem e 

não devem ser negligenciados, uma vez que nem os riscos de radicalização nem os ambientes 

prisionais e de reinserção são estáticos.  

Na prisão, o risco limitado deve-se aos poucos reclusos extremistas presentes, especialmente 

pregadores radicais, à ausência de gangues étnicos, raciais, religiosos ou ideológicos estáveis e 

contraditórios, à falta de atores externos que tentam radicalizar os reclusos e à dificuldade de 

praticar propaganda extremista nas prisões. No entanto, alguns riscos importantes decorrem da 
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possível entrada na prisão de ideólogos radicais que podem tirar partido de reclusos vulneráveis 

e impressionáveis, da entrada não detetada de conteúdos extremistas na prisão e da 

possibilidade de aceder a esses conteúdos online ou de comunicar com intervenientes radicais 

externos através da posse não sancionada de dispositivos eletrónicos. Ao mesmo tempo, as más 

condições prisionais, que continuam a ser a norma na Bulgária, podem fomentar o 

ressentimento que pode ser explorado por recrutadores extremistas, enquanto a falta de 

pessoal pode falhar uma resposta adequada às questões emergentes. Além disso, o pessoal das 

prisões e da reinserção é pouco treinado para reconhecer e responder às dinâmicas e 

manifestações de radicalização, carece de instrumentos para detetar e avaliar a radicalização, 

não tem orientações para reconhecer o conteúdo extremista e tem apenas uma escolha limitada 

de programas especializados aos quais poderiam dirigir extremistas condenados e aqueles 

identificados como estando em processo de radicalização. 

Ao contrário das prisões, os riscos de radicalização para os indivíduos a cumprir medidas não 

privativas da liberdade estão mais estreitamente ligados aos da sociedade em geral. Em geral, 

parecem baixos devido ao número limitado de indivíduos a cumprir medidas não privativas da 

liberdade condenados por infrações extremistas e dinâmicas de radicalização observadas na 

sociedade em geral. No entanto, tendo em conta os casos de radicalização islâmica e, em 

especial, as manifestações mais proeminentes do extremismo de extrema-direita, tais riscos 

existem. Além disso, os agentes da reinserção não estão equipados para acompanhar e 

responder a esta dinâmica, para que a situação possa mudar substancialmente sem que eles se 

apercebam. Estes não estão bem treinados e carecem dos instrumentos necessários para 

detetar e avaliar os condenados no processo de radicalização. Não existem programas 

especializados de desradicalização ou de desvinculação para os quais podem ser dirigidos os 

indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade condenados por ofensas terroristas, 

extremistas ou conexas.  

A fim de fazer face eficaz aos riscos e de instituir uma abordagem compreensiva, as prisões e as 

autoridades de reinserção búlgaras devem desenvolver novos instrumentos e programas, 

reforçar os mecanismos de prevenção existentes, melhorar a consciência e a capacidade do 

pessoal para reconhecer e combater a radicalização e resolver problemas transversais 

persistentes. As seguintes medidas específicas conduzirão a melhorias consideráveis:  

• Formar pessoal sobre a dinâmica da radicalização, os fatores de risco e de 

vulnerabilidade, as ideologias extremistas, as manifestações de radicalização, e as 

melhores práticas e medidas. As autoridades prisionais e de reinserção búlgaras 

reconheceram a necessidade de melhorar a consciência e o conhecimento sobre a 

radicalização entre o pessoal. Os seus atuais esforços para o efeito têm de ser alargados. 

As autoridades prisionais e de reinserção em todo o país têm de ser devidamente 

treinadas sobre os principais elementos da dinâmica e manifestações de radicalização e 

a informação deve ser adaptada aos diferentes riscos com que se defrontam os 

funcionários prisionais e de reinserção. No âmbito das prisões, as diferentes categorias 

de pessoal também precisam de receber formação adaptada ao seu possível papel no 

combate à radicalização e às medidas que irão implementar (por exemplo, 

monitorização de comportamentos por pessoal correcional de primeira linha; avaliação 

individual dos riscos de radicalização por psicólogos/assistentes sociais; avaliação de 

risco organizacional por parte da direção prisional sénior).   
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• Desenvolver e implementar instrumentos de avaliação de risco. O desenvolvimento, a 

pilotagem, a afinação e a aplicação de instrumentos de avaliação de risco são cruciais 

para o controlo, prevenção e inversão eficazes da radicalização nas prisões búlgaras. A 

avaliação dos riscos pode ser efetuada a nível organizacional, bem como a nível 

individual. A avaliação individual de risco serve para dois objetivos: avaliar os reclusos 

específicos suspeitos de estarem no caminho da radicalização, de modo a poderem ser 

orientados para programas de desradicalização/desvinculação, se necessário; e avaliar 

os reclusos condenados por infrações extremistas, a fim de apoiar a desradicalização e 

a desvinculação, e avaliar a eficácia dos programas de desradicalização/desvinculação. 

Uma vez que atualmente não existem tais instrumentos em uso na Bulgária, é 

necessário recorrer aos instrumentos existentes aplicados noutros locais e desenvolver 

um instrumento que será pilotado pelo pessoal da prisão e da reinserção e 

posteriormente adaptado ao contexto nacional. A nível organizacional, a avaliação dos 

riscos permite aumentar a preparação institucional para fazer face aos riscos de 

radicalização através de fatores de monitorização como a presença e o número de 

reclusos extremistas, a eficácia das medidas em vigor e outros fatores ambientais. Um 

instrumento de avaliação dos riscos a nível da organização pode igualmente basear-se 

em instrumentos aplicados noutros locais, ao mesmo tempo que incorpora ou adapta 

as medidas já existentes aplicadas na Bulgária, como a análise bianual das comunidades 

prisionais.  

• Reforçar as medidas destinadas a impedir que as narrativas extremistas cheguem 

aoscondenados. As medidas destinadas a impedir a entrada de conteúdos radicais nas 

prisões não foram inteiramente eficazes. O alargamento da cobertura dos cuidados 

religiosos, especialmente por imãs acreditados nas prisões que servem regiões do país 

onde se tem observado a radicalização islâmica, constitui um passo importante para 

impedir a propagação de interpretações radicais. Devem igualmente ser aplicados 

esforços adicionais para prevenir a aquisição de dispositivos eletrónicos proibidos 

através dos quais os condenados extremistas podem continuar as suas atividades ilícitas 

no exterior. Devem ser desenvolvidas orientações específicas, designando mais 

pormenorizadamente o que deve ser considerado como conteúdo extremista, a fim de 

garantir que não pode entrar na prisão e avaliar se os conteúdos acedidos online podem 

ser considerados como tal. As diretrizes também podem beneficiar os agentes da 

reinserção no caso de suspeitarem que os indivíduos a cumprir medidas não privativas 

da liberdade estão a aceder a esse conteúdo.  

• Desenvolver programas de desradicalização/desvinculação. Assim que os presos e os 

indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade condenados por crimes 

terroristas, extremistas ou relacionados e condenados suspeitos de estarem no caminho 

da radicalização sejam avaliados e considerados que precisam de intervenção, devem 

ser orientados para programas de desradicalização ou de desvinculação. Na Bulgária, os 

programas existentes aplicados pelas autoridades prisionais e de reinserção podem ser 

utilizados como base para o desenvolvimento de programas de desradicalização 

direcionados através da adaptação e prorrogação da duração e do âmbito dos temas 

abordados. Em alternativa, os programas existentes podem ser utilizados como 

complementos a programas especializados destinados especificamente à 

desradicalização/desvinculação.  
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• Melhorar a cooperação interinstitucional. A cooperação interinstitucional entre prisões 

e reinserção e outras autoridades, nomeadamente a polícia, o ministério público, os 

serviços de segurança e os tribunais em termos de partilha de informações e apoio é 

essencial para garantir que os casos de condenados extremistas e indivíduos 

radicalizados durante a prisão ou a reinserção sejam efetivamente abordados. Além 

disso, devem ser desenvolvidos mecanismos de cooperação com as organizações 

comunitárias, a fim de assegurar que os casos de reclusos e indivíduos a cumprir 

medidas não privativas da liberdade radicalizados possam ser apoiados após terem 

cumprido a sua pena.  

• Melhorar as condições de prisão, o pessoal e as garantias dos direitos dos reclusos. As 

más condições prisionais, a falta de pessoal e a gestão de baixo padrão das prisões não 

são, por si só, suficientes para provocar uma radicalização. No entanto, podem gerar 

ressentimentos que possam estar nas mãos de recrutadores extremistas e facilitar a 

adoção de ideologias radicais ou associação com grupos extremistas. Os esforços para 

melhorar as condições materiais atualmente em curso devem ser alargados e aplicados 

a todas as instituições penitenciárias. Além disso, devem ser complementadas com 

medidas para aliviar a falta de pessoal e para a abertura de oportunidades de trabalho 

aos reclusos. 

 

Tabela 5. Ofensas proibidas ao abrigo dos artigos de interesse do Código Penal 

Art. 108, Para. (1) Pregar a ideologia fascista ou outra antidemocrática ou a 
mudança vigorosa da ordem social e estatal, tal como 
estabelecido pela Constituição.  

Arte. 108a  Terrorismo, financiamento do terrorismo, atividades de 
formação, viagens para se envolver em terrorismo noutro país 

Art. 109 Formar ou liderar uma organização ou grupo com o objetivo de 
cometer crimes, incluindo propósito terrorista 

Art. 110, par (1) e (2) Ações preparatórias destinadas a cometer crimes contra a 
República, incluindo por cidadão estrangeiro 

Art. 116, Para. (1), it. 11 Assassinato com motivação hooligan, racista ou xenófoba  

Art. 131, Para. (1), it. 12 Lesão corporal com motivação hooligan, racista ou xenófoba 

Art. 162, Para. (1) Pregar ou incitar à discriminação, violência ou ódio com base 
na raça, nacionalidade ou etnia 

Art. 162, Para. (2)  Usar violência contra alguém ou danificar os seus bens devido 
à sua raça, nacionalidade, etnia, religião ou convicções políticas 

Art. 162, Para. (3) Formar ou liderar uma organização que visa cometer crimes 
nos termos dos artigos 162, Para. (1) e (2) ou permitir 
sistematicamente o cometimento de tais crimes 

Art. 163, Para. (1), (2) e (3)  Liderar ou participar numa multidão (armada), reunir para 
atacar certas comunidades, cidadãos separados ou seus bens 
devido à sua nacionalidade, etnia ou raça, incluindo casos que 
resultem em morte ou ferimentos corporais graves 

Art. 164 Pregar ou incitar à discriminação, à violência ou ao ódio por 
motivos religiosos; estabelecimentos religiosos prejudiciais 

Art. 165 Recurso a ameaças ou coação para impedir que os cidadãos 
professem a sua religião ou de realizarem os seus serviços 
religiosos ou ritos; utilizar ameaças ou coação para persuadir 
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alguém a participar em serviços religiosos ou ritos; crimes ao 
abrigo do Art. 163 dirigidos contra comunidades religiosas 

Art. 166 Formar uma organização política numa base religiosa ou usar a 
religião contra o Estado 

Art. 407 Propagação da guerra 

 

Tabela 6. Lista de inquiridos para a Bulgária 

Código de inquirido Posição Instituição 

BG-C1 Inspetor, prisão de 
Sofia  

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça 

BG-P1 Inspetor, serviços de 
reinserção da cidade 
de Sófia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-C2 Chefe do Setor, GDES Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-C3 Inspetor, GDES Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-C4 Inspetor, GDES Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-C5 Inspetor, GDES Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-C6 Inspetor, prisão de 
Sofia  

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-C7 Inspetor, prisão de 
Sofia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-C8 Chefe do Setor, prisão 
de Sófia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-C9 Inspetor, prisão de 
Sofia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-P2 Inspetor, GDES Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-P3 Inspetor, GDES Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-P4 Inspetor, serviços de 
reinserção da cidade 
de Sófia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-P5 Inspetor, serviços de 
reinserção da cidade 
de Sófia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-P6 Inspetor, serviços de 
reinserção da cidade 
de Sófia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-P7 Inspetor, serviços de 
reinserção da cidade 
de Sófia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  

BG-P8 Inspetor, serviços de 
reinserção da cidade 
de Sófia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  
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BG-P9 Inspetor, serviços de 
reinserção da cidade 
de Sófia 

Direção Geral de Execução de Penas, 
Ministério da Justiça  
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França 

Contexto 

Em França, a radicalização é considerada um grande problema nas instalações de detenção e 

reinserção. Atualmente, 349 ofensores terroristas estão detidos (contra 90 em 2004), entre os 

quais 31 mulheres e 18 menores. Do total, 55 reclusos são mantidos em prisão solitária por 

serem violentos ou por se recusarem a cooperar e comunicar. Além disso, 1.336 reclusos são 

identificados como radicalizados (contra 700 em 2015). 359 indivíduos a cumprir medidas não 

privativas da liberdade em ambiente aberto são radicalizados, dos quais 125 ainda estão sob 

revisão judicial. Dos 196 terroristas condenados, 22 serão libertados no final de 2019 e mais de 

metade será libertado em 2020. Em 2022, 75% dos detidos por terrorismo terão cumprido a sua 

pena. 

Os funcionários prisionais e de reinserção estão familiarizados com a questão da radicalização, 

uma vez que alguns indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade são 

supervisionados por estarem ligados ao terrorismo e à radicalização. Nas prisões francesas, 502 

detidos por terrorismo e 1.074 ofensores comuns têm dado sinais de envolvimento no 

extremismo violento. 

Resposta e necessidades institucionais 

Agenda governamental 

A luta contra a "radicalização" tornou-se um alvo prioritário para as políticas públicas que é 

muito mediatizado. Hoje em dia, são implementados quadros legislativos e administrativos, 

como o Plano de Ação Contra a Radicalização de 9 de maio de 2016, que inclui mais ou menos 

80 medidas nos domínios da inteligência, segurança pública, educação e políticas urbanas. Estas 

medidas agem em causa o respeito das liberdades e direitos fundamentais, apesar de não se 

basearem numa conceção sólida de "radicalização", mas sim em prever comportamentos para 

evitar qualquer tipo de ato terrorista. Isto resulta numa mudança de perspetiva, pois o objetivo 

é então identificar pessoas que são propensas a inclinar-se para uma ideologia que pode levar a 

uma ação violenta, em vez de simplesmente impedir o ato terrorista em si mesmo.  

Os seguintes regulamentos permitem a detenção de uma pessoa por radicalização ou atos 

terroristas: 

• Lei de 21 de dezembro de 2012 

A partir de dezembro de 2012, o arsenal judicial francês é reforçado com uma lei que permite a 

condenação de cidadãos franceses que tenham participado em atos terroristas no estrangeiro. 

Esta lei, aliada às ações dos serviços de informações, levou a quase 300 processos judiciais 

contra 1.200 nacionais envolvidos em redes jihadistas. 

• Plano de Controlo de abril de 2014 

Em 2014, o governo francês implementou um plano global contra as redes terroristas e a 

radicalização violenta. Inclui 5 secções complementares: impedir que menores e adultos saiam 

do país; desmantelar as redes de recrutamento que operam em França; apoiar e fornecer 

orientação às famílias; comunicar, aumentar a consciencialização, formação e reforçar a 

cooperação internacional na luta contra o terrorismo. 
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• Lei de 13 de novembro de 2014 

A lei de 13 de novembro de 2014 reforça as disposições para a luta contra o terrorismo. Esta lei 

visa prevenir e contrariar as saídas de cidadãos franceses que pretendem participar em 

atividades terroristas no estrangeiro. Os seus passaportes podem ser confiscados por um 

período de até seis meses, podendo a confiscação ser renovada durante dois anos consecutivos. 

O objetivo desta medida é impedir que essas pessoas adquiram competências em conflitos 

armados no estrangeiro, o que poderá constituir, no seu regresso, uma ameaça à segurança 

nacional. 

A lei também tem em conta os novos modos de funcionamento e as ações crescentes de 

terroristas isolados. Pune a preparação para crimes terroristas. Art. 5 alarga as disposições do  

Código Penal sobre conspiração criminosa em relação a uma iniciativa terrorista, uma pedra 

angular para procedimentos de terrorismo. Os serviços prisionais também recebem meios de 

investigação adequados, mesmo no caso de iniciativas individuais. 

A repressão à glorificação do terrorismo é reforçada: até 7 anos de prisão e uma multa de 

100.000 euros podem ser aplicadas por atos que foram cometidos com a ajuda de comunicação 

online. 

Em 12 de janeiro de 2015, as primeiras penas de prisão imediatas foram dadas por glorificação 

do terrorismo. 

A lei de 13 de novembro de 2014 também permite que as autoridades administrativas ordenem 

aos fornecedores de internet que bloqueiem o acesso a sites que glorifiquem o terrorismo ou 

provoquem a sua glorificação. 

Medidas existentes 

As autoridades francesas estão neste momento a trabalhar na criação da melhor supervisão 

possível e na prevenção de qualquer risco de reincidência para os 450 ofensores radicalizados 

que deverão ser libertados em 2019. 

Um número tão elevado de reclusos dá uma ideia da extensão da supervisão que terá de ser 

criada num prazo muito curto. Em França, mais de 510 pessoas estão detidas na sequência de 

procedimentos terroristas. Além disso, 1.200 pessoas condenadas por crimes de volume (roubo, 

roubo, etc.) foram radicalizadas. Dos detidos em 2019, cerca de 50 estão detidos por terrorismo 

e 400 são ofensores de volume radicalizado (um terço do total). Estas pessoas não realizaram 

ataques (a maioria ainda aguarda julgamento), mas são membros de redes do Iraque e da Síria 

que foram processadas desde 2013. 

Para evitar qualquer reincidência, o Ministério do Interior criará, dentro da Unidade de 

Coordenação Antiterrorista, um comité de supervisão exclusivamente para ex-reclusos. No 

entanto, a eficácia destas medidas só será avaliável depois de implementadas. As medidas de 

supervisão são as seguintes: 

Durante a detenção 

Os reclusos servirão por um período de quatro meses num dos três (em breve seis) Bairros de 

Avaliação da Radicalização. Os reclusos serão avaliados por uma equipa multidisciplinar 

(educadores, psicólogos, pessoal prisional e de reinserção, figuras religiosas, etc.) que depois 

elaborará um resumo escrito. Esta ferramenta permitirá à administração penitenciária escolher 

o regime de detenção mais adequado. 



64 
 

O Gabinete Central de Inteligência Penitenciária (Bureau central du renseignement 

pénitentiaire  (BCRP)),  composto por 400 oficiais, desempenha um papel de destaque nestas 

medidas graças aos seus observadores em primeira mão que se situam nas prisões. A AP admitiu 

que "os nossos delegados do departamento não estão todos totalmente operacionais, isto pode 

levar algum tempo. Escolhemos dar prioridade à inteligência humana em vez da tecnologia. Os 

nossos resultados preliminares são muito encorajadores." 

O Ministério do Interior declarou orgulhosamente que "Para cada recluso que é libertado, o 

BCRP comunica um relatório muito útil aos serviços de inteligência”. 

Acompanhamento judicial 

Após a libertação da prisão, os Juízes de Execução de Penas Especializados em Antiterrorismo 

(juges d'application des peines spécialisés dans l'antiterrorisme (JAPAT) estão encarregues do 

acompanhamento judicial do indivíduo. Embora o objetivo seja evitar libertações "afiadas" - isto 

é, libertações sem suporte – as libertações condicionais são incomuns. 

No seu arsenal jurídico, o JAPAT pode elaborar uma medida de fiscalização judicial, que consiste 

na aplicação de uma série de ações que vão desde a obrigação de responder a uma convocatória, 

ao uso de pulseiras geo-rastreadas, ou mesmo tratamento médico obrigatório. Estas medidas 

não se aplicam aos condenados por períodos superiores a sete anos e que, após avaliação, são 

considerados de alto risco em termos de reincidência. A fiscalização judicial aplica-se durante 

um período que equivale ao da redução da pena. 

Além disso, os juízes podem dirigir reclusos libertados menos perigosos para o programa RIVE. 

RIVE é um programa de apoio individual que dura no mínimo seis meses. Depois de Paris, deverá 

abrir-se um programa idêntico em Marselha (Bouches-du-Rhône). 

Supervisão de inteligência 

Uma vez cumprida a sentença, o sistema judicial já não está envolvido. No entanto, alguma 

forma de supervisão é mantida pelos serviços de inteligência. O objetivo do Ministério do 

Interior é claro: a Direção Geral de Segurança Interna (Direction générale de la sécurité 

intérieure (DGSI)) deve ser informada de todas as libertações. A DGSI explicou ainda que devem 

ser implementadas medidas de vigilância "sistemáticas". Mais especificamente, estas medidas 

podem ser: tailing ou sombra, vigilância administrativa ou elaboração de um Cartão S (fiche S). 

Programas pós-lançamento  

Estes reclusos são libertados mais tarde do que a maioria dos reclusos. Em França, todos os 

reclusos podem solicitar o ajustamento da pena ou libertação antecipada, nas condições 

determinadas por um juiz e enquadrados pelo Serviço de Reabilitação e Reinserção Prisional 

(SPIP). 

A maioria dos condenados por terrorismo recebeu um período de detenção incondicional 

representando dois terços da sua sentença. Quando esses condenados pedem a liberdade 

condicional, o seu pedido é geralmente rejeitado, a sua pena é frequentemente reduzida. A lei 

de julho de 2016 endureceu a aplicação das penas, excluindo os terroristas da redução 

automática da pena e de alguns outros ajustes de penalidade (liberdade de dia, suspensão ou 

divisão da pena, etc.). 

Hoje em dia, mais de 600 pessoas são monitorizadas pela SPIP após a libertação por razões de 

radicalização. Alguns deles foram condenados ou aguardam julgamento por terrorismo, 

glorificação do terrorismo ou por terem viajado para a Síria. O programa de Investigação e 
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Intervenção para a Violência Extremista (RIVE), lançado em Paris em 2016, foi criado para estes 

perfis com 21 indivíduos até agora monitorizados. O programa será alargado a Marselha, Lyon 

e Lille. 

Neste contexto, cada pessoa é monitorizada individualmente por vários assistentes sociais 

(incluindo um educador, um psiquiatra e um capelão) ao longo de um ano para ajudá-los a 

retirar-se da violência extremista e reintegrar-se na comunidade. Esta monitorização intensiva 

baseia-se num modelo de orientação e ordenada por um juiz. Podem ser aplicadas novas 

medidas judiciais, como a vigilância electrónica, durante um período que corresponda ao que a 

sua pena foi reduzida. Por exemplo, um recluso que sai da prisão após seis anos em vez de oito 

pode usar uma pulseira electrónica durante os restantes dois anos. 

Desde julho de 2016, os condenados por terrorismo estão automaticamente registados na Base 

de Dados Judiciária para Ofensores Terroristas (Fichier judiciaire national automatisé des 

auteurs d'infracçtions terrorists (FIJAIT)) e devem declarar todas as mudanças de morada ou 

viagem ao estrangeiro o mais tardar 15 dias antes da data da viagem. O ofensor também será 

registado no Ficheiro de Pessoas Procuradas (Fichier des personnes recherchées (FPR)). Foi 

criado um programa específico de apoio para supervisionar os menores radicalizados após a sua 

libertação da prisão. 

Deteção 

No âmbito da política de supervisão da radicalização, a avaliação é efetuada especificamente 

poe trimestres de avaliação da radicalização. Todos os detidos por terrorismo ou radicalização 

devem passar por Trimestres de Avaliação da Radicalização (Quartiers d'évaluation de la 

radicalization (QER)). Estes bairros visam medir o perigo e o grau de radicalização dos reclusos. 

A avaliação demora aproximadamente quatro meses, durante os quais vários assistentes sociais 

podem intervir, como psicólogos, conselheiros religiosos ou conselheiros prisionais e de 

reinserção (CPIP). Há seis QER na França. O primeiro QER abriu em fevereiro de 2017 na prisão 

de Osny. 

Depois de terem passado pelo QER, os reclusos cujo risco de ofensa de prognóstico é baixo, 

podem voltar à detenção normal. No entanto, aqueles que pontuam alto para o risco de atacar 

um membro do pessoal são colocados em confinamento solitário. 

Aqueles cujas ideologias estão profundamente enraizadas, mas que não apresentam um alto 

risco de agressão são redirecionados para um Trimestre para a Supervisão da Radicalização 

(Quartier de prise en charge de la radicalização (QPR)). Dos 480 reclusos que foram submetidos 

a avaliação, 80% entraram em detenção normal, 10% foram colocados no QPR e 10% em 

confinamento solitário. 

Avaliação de risco 

Tendo em conta a sua natureza e as suas diversas utilizações, os instrumentos de avaliação 

devem ser analisados em contraste com os programas de supervisão, que estão a ganhar força 

nas práticas de reinserção. 

Em França, no âmbito da investigação de ação do PREVA iniciada em outubro de 2014 (programa 

de avaliação para pessoas sob controlo da justiça penal com base nos princípios de risco, 

necessidades e recetividade), foram oferecidos CPIPs em Bordéus e Paris para testar cinco 

ferramentas: o LS/CMI, o FACILES-RX, o IREC, SAPROF e o guia INFO2. Este projeto foi criado 

num contexto de afirmação política e apresenta uma oportunidade para avaliar formalmente a 
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pessoa sob controlo da justiça penal (Personne Placée Sous Main de Justice (PPSMJ)). O projeto 

satisfaz as necessidades de uniformização, de práticas eficazes, de respeito e de afastamento do 

termo "perigo". 

As avaliações de risco permitem medir o risco colocado por um indivíduo, a sua natureza e o seu 

grau de gravidade. Esta informação ajuda a definir o melhor tipo de intervenção que o indivíduo 

(recluso ou indivíduo a cumprir medidas não privativas da liberdade) pode precisar para 

minimizar o risco e utilizar todas as possibilidades para uma mudança positiva, ao mesmo tempo 

que satisfaz as necessidades pessoais do indivíduo. 

As avaliações de risco são uma forma de destacar os elementos do extremismo violento que são 

considerados preocupantes e medindo a sua gravidade. Estes elementos incluem: 

• crenças e opiniões (ideologia, narrativa); 

• ambiente social e intenções, incluindo relações familiares, grupos e redes a que a pessoa 

está associada, e que podem influenciar os seus projetos e promover a violência 

ideológica; 

• As capacidades de uma pessoa relativamente aos seus antecedentes e à bagagem 

anteriormente adquirida; 

• necessidades pessoais e ideológicas na fonte do extremismo violento. 

Atualmente, existe uma avaliação dos riscos sob duas formas: a recolha, o controlo e a análise 

da informação; e a utilização de ferramentas especificamente dirigidas a delinquentes 

extremistas violentos e aos suspeitos de estarem em processo de radicalização, ou de 

cumplicidade com outros. 

Estas ferramentas incluem Vera 2, Extremismo de Avaliação de Risco para Gestão (REM) e 

Orientação de Risco de Extremismo (ERG22+). 

A ferramenta de avaliação de risco VERA-2 53 formula indicadores específicos que associam 

crenças e atitudes que apoiam uma ideologia, antecedentes históricos e eventos que podem 

moldar as suas ideias e crenças, envolvimento e fatores motivacionais, e a capacidade da pessoa 

para planear e realizar um ato extremista violento. Estes elementos são então ponderados de 

acordo com os indicadores de proteção que podem aliviar comportamentos perigosos. 

As orientações para os riscos de extremismo do ERG22+ decorrem de estudos liderados pelo 

governo do Reino Unido sobre processos de radicalização. Foram introduzidas em 2011 como 

ferramenta de avaliação pelo grupo de trabalho dos serviços de intervenção NOMS. Esta 

ferramenta baseia-se em 22 fatores de radicalização primários. É utilizado como parte da 

Avaliação de Vulnerabilidade do Canal (CVA). A mesma ponderação é atribuída a cada indicador, 

e pode-se observar fatores extra fora destes 22 indicadores (cada um deles dividido em três 

áreas: envolvimento, intenções e fatores de capacidade).  

Medidas de avaliação da reincidência 

Em termos de prevenção da reincidência, desde 2007 que a administração prisional francesa 

optou por passar para a supervisão do grupo. A administração desenvolveu uma ferramenta 

utilizada exclusivamente pelo SPIP que pode ser adaptada aos reclusos, bem como às 

monitorizadas para uma alternativa à prisão. Estes programas de prevenção da reincidência 

(Programmes de prévention de la récidive (PPR)) são geralmente aplicados a ofensores sexuais. 



67 
 

As PPRs têm origem no confronto entre o imediatismo da preocupação pública relativamente à 

reincidência dos ofensores sexuais e um questionamento contínuo por parte da administração 

prisional sobre os efeitos e o desenvolvimento desses programas. 

Apoio 

Após a libertação, os ex-reclusos podem estar sujeitos a um período de prisão inreinserção, 

podendo, por conseguinte, no âmbito dos SPIPs, ser obrigados a registar-se para programas de 

apoio RIVE. Estes programas visam incentivar os ex-reclusos a afastarem-se do extremismo 

violento e a reintegrarem-se socialmente num ambiente aberto. 

A RIVE foi criada no início de 2017 na sequência de um contrato público apresentado pelo 

conselho de administração do Estabelecimento Prisional e levado a cabo pela Associação de 

Política Criminal Aplicada e Reintegração Social (Association de politique criminelle appliquée et 

de réinsertion sociale (APCARS)). Aborda o número crescente de processos judiciais que tratam 

do terrorismo, bem como o das pessoas sob controlo da justiça penal que foram declaradas 

radicalizadas. Este programa reforça a ação da SPIP. O seu objetivo é permitir a desvinculação 

do extremismo violento em ambientes abertos através de apoio multidisciplinar, 

individualizado, global e intensivo. 

O programa RIVE é obrigatório para as pessoas sob controlo da justiça penal em ambientes 

abertos. Destina-se a apoiar até 50 pessoas de cada vez e centra-se em dois tipos de perfis: os 

que são acusados formalmente ou condenados por delitos ligados a um ato terrorista; e pessoas 

detidas por ofensas não terroristas, mas que foram identificadas como radicalizadas ou em 

processo de radicalização pela administração prisional. Qualquer tipo de extremista violento 

pode ser supervisionado pela RIVE. 

A SPIP dirige estas pessoas para o programa RIVE depois de terem sido legalmente obrigadas a 

seguir uma supervisão específica (C. pr. pén., art. 138-8, 18º; C. pén., art. 132-45, 22º) no âmbito 

de medidas alternativas à pena de prisão antes e/ou após julgamento (revisão judicial, prisão 

domiciliária, pena com reinserção, supervisão electrónica, liberdade condicional, etc.) 

A RIVE visa reforçar os programas de ambiente aberto existentes para aqueles que estão sob 

controlo da justiça penal. A RIVE vem para além e em parceria com os SPIPs, que são, no entanto, 

os principais atores no acompanhamento judicial destas pessoas. Este apoio dura enquanto a 

medida judicial for eficaz. No entanto, para uma eficácia máxima, o programa RIVE deve ser 

seguido durante pelo menos um ano. 

O primeiro passo do programa consiste em construir uma ligação de confiança e concluir uma 

avaliação multidesciplinar com o indivíduo. A equipa RIVE identifica os fatores que os poderiam 

ter levado ao extremismo violento, aos seus motivos e potencialidades, bem como às ameaças 

que representam, a fim de os reduzir. 

Esta tarefa baseia-se geralmente em ferramentas psico-criminológicas e permite a preparação 

de um programa individualizado intensivo (várias horas por semana) que é frequentemente 

ajustado de acordo com a evolução do indivíduo. 

São utilizados vários métodos: entrevistas individuais ou emparelhadas, ajuda administrativa, 

atividades, aconselhamento familiar, visitas domiciliárias, reuniões individuais com 

especialistas, justiça restaurativa (futuras), etc. 
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Este procedimento está sujeito a uma dupla avaliação, no que respeita à sua organização, 

instrumentos e métodos, por um lado, e ao seu impacto na trajetória do indivíduo, por outro. 

A equipa RIVE é composta por profissionais experientes: consultores sociais, um psicólogo 

clínico, um consultor cultural, um psiquiatra. Cada assistente beneficia de um programa de 

mentoria. 

A RIVE envolve também uma dimensão de investigação que visa melhorar o conhecimento sobre 

o extremismo violento e identificar e ativar as alavancas que podem ajudar um indivíduo a 

afastar-se da violência. Investigadores, criminológos e/ou vários especialistas em radicalização 

podem colaborar para a RIVE de muitas maneiras. 

Emprego de recluso 

Devem ser previstas todas as disposições para que os reclusos tenham a oportunidade de 

trabalhar e aceder à formação profissional (art.º 717-3 do Código de procédure pénale (CPP)). 

Os reclusos devem poder trabalhar de forma produtiva e suficiente, de modo a completar um 

dia de trabalho regular. No entanto, o tipo de trabalho deve depender do regime prisional 

individual, do funcionamento efetivo da prisão e das possibilidades de emprego locais (Art). D. 

432-3 do CPP). Este trabalho deve ser tido em conta quando se analisa o comportamento e as 

possibilidades de reintegração do recluso. Após a libertação, os ex-reclusos devem inscrever-se 

num centro de emprego. Receberão então um subsídio de desemprego temporário. Apenas 20% 

dos reclusos libertados encontram um emprego dentro de um ano após a sua libertação. No 

entanto, 45% dos que tiveram acesso à formação profissional conseguem encontrar emprego. 

Medidas das partes interessadas 

As seguintes medidas podem aumentar as capacidades do pessoal das prisões e da reinserção/a 

execução e melhoria das medidas de prevenção/programas de desradicalização e 

desvinculação: 

• Formação especializada para todo o pessoal prisional, bem como para parceiros que 

possam vir a operar no ambiente prisional, para os contribuintes religiosos e para o 

pessoal das NGO que possam interagir com os reclusos. O objetivo desta formação é 

permitir a deteção precoce, prevenção e gestão de comportamentos potencialmente 

radicais ou extremistas. A formação sublinha igualmente a importância do recrutamento 

e formação adequados de representantes religiosos, filosóficos e seculares. Estes 

representantes devem satisfazer as necessidades culturais e espirituais dos reclusos nos 

centros penitenciários e contribuir também para contrariar potenciais narrativas 

radicais. 

• Os programas educativos prisionais devem ser financiados para incentivar o 

pensamento crítico, a tolerância religiosa e a reintegração na sociedade. Deve também 

ser prestada uma ajuda especial aos jovens reclusos vulneráveis que são mais propensos 

a serem radicalizados ou recrutados por organizações terroristas. Esta ajuda deve ser 

prestada no respeito pelos direitos humanos dos reclusos. Devem também ser tomadas 

medidas adicionais de apoio após a libertação do recluso. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578015&
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000023396252&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000023396252&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cooperação interdepartamental 

Em França, as políticas de prevenção da radicalização são multidisciplinares, multiprofissionais 

e interdepartammentais. O governo estabeleceu um plano de ação interdepartamental baseado 

em ações interinstitucionais: 

• proteger as pessoas da radicalização; 

• combinar deteção e prevenção; 

• compreender e antecipar a evolução da radicalização; 

• profissionalizar as partes interessadas locais e avaliar as práticas; 

• adaptação à desvinculação. 

Conclusão e recomendações 

A melhoria dos planos de prevenção pode ser possível através da criação de várias outras 

unidades de contra-radicalização chamadas Unidades de Prevenção da Radicalização (Unités de 

prévention de la radicalisation (UPRA)), juntamente com o aumento do número de efetivos e 

fundos, capelães muçulmanos mais profissionais e a criação de uma base de dados para os 

acusados ou condenados por terrorismo. 

De acordo com o Plano Nacional para a Prevenção da Radicalização apresentado pelo 

Primeiro-Ministro francês em 23 de fevereiro de 2018, devem ser abertos vários novos 

Trimestres de Avaliação de Radicalização (QER). 

Serão também criados quartos fechados em 78 instalações, de forma a acomodar 1.500 (mais 

450 antes do final de 2018) dos indivíduos radicalizados mais perigosos. Todas estas instalações 

terão recurso a Programas de Prevenção da Eadicalização (PPRV). Serão também 

implementadas novas medidas. 

Durante o grupo de foco, a principal exigência dos agentes prisionais participantes era de mais 

segurança e meios adequados para a vigilância dos reclusos radicalizados. Como explicou o 

secretário do sindicato do Ministério da Justiça para a região de Hauts-de-France: "Não fomos 

treinados para gerir reclusos radicalizados. Os nossos colegas estão muito irritados com isto." 

Outro participante corroborou isto: "Normalmente, isolamos os mais perigosos dos nossos 

reclusos, como fizemos com Salah Abdeslam, e os menos perigosos vivem entre os seus 

companheiros de cela. Hoje em dia, os guardas prisionais estão aborrecidos porque têm falta de 

pessoal e não foram necessariamente treinados e não estão equipados para lidar com estas 

questões." No entanto, advogau ter visto algumas melhorias no último ano, nomeadamente em 

termos de inteligência prisional: "As prisões costumavam estar completamente fechadas, por 

isso pode dizer-se que houve algum tipo de melhoria”. 

Tabela 7. Lista de inquiridos para o relatório da França 

Código de inquirido Posição Instituição 

FR-P1 Diretor do serviço de 
reabilitação prisional 
e reinserção 

Serviço de Reabilitação e Reinserção 
Prisional 

FR-C1 Diretor, PJJ  Proteção Judiciária Juvenil 

FR-C2 Tenente da 
inteligência prisional 

Centro de detenção de Magdelone 
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FR-N1 Parceiro 
especializado de 
apoio à educação 

 

FR-N2 Parceiro de apoio 
psicológico 

 

FR-C3 Psicólogo do centro 
de detenção 

 

FR-N3  Fundação FACE, luta contra a discriminação 

FR-C4 Pregador muçulmano Centro de detenção de Montpellier 
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Grécia 

Contexto 

Na Grécia, a radicalização que conduz ao extremismo violento e ao terrorismo é essencialmente 

orientada politicamente e está ligada ao resultado de dois acontecimentos traumáticos centrais 

– a guerra civil de 1944-1949 e a ditadura militar de 1967-1974.216 

Considerando estes dois acontecimentos como os principais mecanismos ideológicos que 

alimentam a radicalização e a justificação da violência política, podemos destacar três grandes 

fases de radicalização na Grécia moderna a partir de 1974: 

• Fase 1, período pós-ditadura, 1974-2007. Os líderes da junta grega foram julgados e a 

democracia foi restabelecida. O extremismo de extrema-esquerda emerge e formam-se 

grupos terroristas de extrema-esquerda, liderados pelo grupo de 17 de novembro.   

• Fase 2, 2008 - 2010. A morte policial do adolescente Alexandros Grigoropoulos, em 

dezembro de 2008, provocou violentos tumultos em Atenas e noutras cidades da Grécia. 

Este período assistiu ao terrorismo anarquista-niilista e ao extremismo tanto na 

extrema-esquerda como na extrema-direita. 

• Fase 3, 2011 até ao presente. A ratificação das medidas de austeridade levou à agitação 

popular, enquanto o aumento dos fluxos migratórios alimentou a polarização entre 

nativos e migrantes. Este período assistiu a mais terrorismo anarquista-niilista e 

extremismo na extrema-esquerda e extrema-direita.  

Neste momento, a principal ameaça é das organizações terroristas de extrema-esquerda e 

anarquistas. As suas fileiras são numerosas e são bem-sucedidas na radicalização e no 

recrutamento. Por outro lado, o extremismo de extrema-direita também está em ascensão na 

Grécia, enquanto houve uma série de incidentes, nomeadamente ataques dirigidos a imigrantes, 

esquerdistas e anarquistas, e formaram-se novos grupos. 

Outro fator importante são as ligações entre o crime organizado e os terroristas, por vezes 

formados nas prisões por reclusos de primeira e segunda fase. As organizações terroristas 

anarquistas, em particular, parecem ter ligações estreitas com ofensores, pelo menos para o 

fornecimento de armamento e explosivos. 

A radicalização islâmica não é a principal preocupação local, mas é uma das grandes questões 

que o Sul da Europa enfrenta a nível regional. Atualmente, não existe uma mobilização extensiva 

da população muçulmana na Grécia, mas há uma série de riscos que o país deve gerir para evitar 

a escalada da radicalização islâmica. 

Os riscos mais importantes são a falta de integração entre os migrantes de segunda e terceira 

geração, a ausência de um órgão representativo legítimo e credível para a comunidade 

muçulmana, as mesquitas não oficiais, as possíveis reações à violência de extrema-direita e 

racistas, as ligações entre jovens e radicais estrangeiros que usam a Grécia como ponto de 

trânsito, centro logístico e uma rota de fuga para a UE para combatentes estrangeiros, e 

polarização local em pontos quentes, como centros de refugiados. 

 
216 Para esta contextualização histórica e atual ver Karatrantos, T. (2018). “Radicalization in Greece: Trends and Challenges, 
European Eye on Radicalization”, European Eye on Radicalisation, 6 June 2018. Disponível em 
https://eeradicalization.com/radicalization-in-greece-trends-and-challenges/  

https://eeradicalization.com/radicalization-in-greece-trends-and-challenges/
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No que diz respeito às prisões gregas, não existem fenómenos de radicalização inspirados na 

religião. Pelo contrário, vários membros de organizações extremistas e terroristas de inspiração 

política estão atualmente encarcerados nas prisões gregas. Além disso, os serviços prisionais e 

de reinserção na Grécia não utilizam métodos e instrumentos específicos de avaliação de risco 

de violência, quer para observações por radar, quer para avaliar questões de vulnerabilidade ou 

risco potencial de posterior (re)ofensa. No entanto, qualquer abordagem sobre o assunto não 

se desviaria do habitual relatório de inquérito social que avalia questões de comportamento 

social, saúde mental, expressões agressivas anteriores ou condenações anteriores e atos 

criminosos.  

No que diz respeito à pós-prisão, a Grécia não dispõe de programas de reabilitação e 

reintegração sob medida para os ofensores extremistas violentos. O respetivo programa grego 

aplica-se a todos os ofensores. Por outro lado, uma vez que a falta de educação cívica e o 

desemprego são consideradas causas de extremismo violento, iniciativas específicas neste 

domínio têm sido desenvolvidas. 

Dinâmicas de radicalização 

Extremismo de extrema-esquerda e anarquista 

Os notáveis ataques em solo grego incluem os de extrema-esquerda grupos de 17 de novembro 

(17N), Luta Popular Revolucionária (ELA), Luta Revolucionária (EA) e Seita dos Revolucionários 

(SE). Outros ataques foram suportados pelo grupo anarquista Conspiração de Células de Fogo 

(SPF). Grupos terroristas violentos mais recentes que surgiram desde 2013 incluem a Wild 

Freedom – Instigador da Explosão Social, o Grupo de Rebeldes Populares, e Green Nemesis, um 

grupo terrorista ambiental.217 

A Organização Revolucionária 17 de novembro foi uma organização militante grega de extrema-

esquerda formada em 1975. A 17N conduziu uma extensa campanha de guerrilha urbana contra 

o Estado grego, bancos e empresas, bem como alvos Americanos, Turcos e Britânicos. A 

organização cometeu 103 assaltos à mão armada, assassínios e atentados à bomba conhecidos, 

durante os quais 23 pessoas foram mortas. 17N foi designado um grupo terrorista pela Grécia, 

Reino Unido, Turquia e os Estados Unidos, e dissolvido em 2002. Dezanove indivíduos foram 

acusados de cerca de 2.500 crimes relacionados com as atividades da 17N. Quinze dos acusados 

foram considerados culpados; outros quatro arguidos foram absolvidos por falta de provas. Os 

membros condenados foram condenados em dezembro de 2003. Todos os acusados 

condenados recorreram. Em 3 de maio de 2007, as condenações foram confirmadas. Em 2018, 

o chefe de operações/assassino do grupo, Dimitris Koufodinas, foi transferido da prisão de 

Korydallos para uma instalação agrícola de baixa segurança, depois de o conselho prisional ter 

aprovado o seu pedido de liberdade condicional. 

A Luta Revolucionária é um grupo grego conhecido pelos seus ataques a edifícios 

governamentais gregos e à Embaixada dos EUA em Atenas. Surgiu em 2003, na sequência das 

detenções de membros dos grupos de esquerda gregos a 17 de novembro e da Luta Popular 

Revolucionária. É designado como um grupo terrorista pelo governo grego, pela UE e pelos 

Estados Unidos. Em 10 de abril de 2010, a polícia grega prendeu seis suspeitos membros da EA, 

 
217 Consulte também Counter Extremism Project, Greece: Extremism & Counter-Extremism. Disponível em 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/GR-01222019.pdf 

https://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/GR-01222019.pdf
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incluindo o seu suposto líder Nikos Maziotis, que mais tarde escapou. Em 3 de abril de 2013, 

cinco membros da EA foram condenados, três dos quais receberam penas de prisão máximas. 

Maziotis e outra conspiradora acusada da EA, Paula Roupa, foram condenadas à revelia. Antes 

da recaptura de Maziotis, a RS conduziu um atentado à bomba à porta de um escritório do Banco 

da Grécia em Atenas, em abril de 2014; em março de 2016, Maziotis foi condenado a prisão 

perpétua mais 129 anos. Roupa foi condenada à revelia a 11 anos de prisão por 

contrordenações. Em janeiro de 2017, a Grécia prendeu Paula Roupa, a "n.º 1 mais procurada" 

terrorista operativa do país que estava em fuga desde 2012, regressando ao terrorismo 

anarquista depois de ter cumprido 18 meses em prisão preventiva. Em julho de 2018, foi-lhe 

aplicada uma pena de prisão perpétua, mais 25 anos de prisão. 

A Conspiração de Células de Fogo (SPF) é uma prominente organização anarquista e anti-

autoritária ativa na Grécia. O grupo surgiu em 2008 com uma onda de 11 bombardeamentos 

contra concessionárias de carros de luxo e bancos em Atenas e Salónica. Em novembro de 2010, 

a SPF realizou uma campanha de bombas de correio dirigida a líderes internacionais fora da 

Grécia. Em dezembro de 2014 foram impostas condenações de 5 a 27 anos de prisão aos 14 

arguidos que foram considerados culpados de ou participar na organização terrorista ou de atos 

terroristas ocorridos sem o véu da organização. Em março de 2017, o grupo (ainda em ação 

apesar das convicções dos seus membros) reivindicou a responsabilidade por dez bombas de 

correio enviadas a líderes, instituições e empresas multinacionais da UE, incluindo o Ministério 

das Finanças alemão e a sede do Fundo Monetário Internacional, em Paris. Em julho de 2019, 

dois membros proeminentes do grupo (na verdade irmãos) foram libertados da prisão após 

cumprirem um terço da sua pena ao abrigo da Lei 4322/2015 do Código Penal Grego218. Estes 

membros foram inicialmente condenados a mais de 70 anos de prisão, e cada um deles, após 

fusões, tinha 20 anos para cumprir. Em junho de 2019, um membro da SPF conhecido como "O 

Arqueiro Syntagma" escapou da prisão agrícola de Tyrintha, enquanto no mesmo mês dois 

assaltantes anarquistas e um associado com alegadas ligações à SPF foram detidos enquanto 

tentavam roubar uma carrinha de entrega de dinheiro na cidade de Salónica. 

O Grupo de Combatentes Populares é um grupo terrorista de esquerda grego que é anti-

imperialista e anti-capitalista. Formado como resposta à crise da dívida pública grega, o grupo 

realizou ataques dirigidos principalmente ao Governo da Grécia e às organizações alemãs na 

Grécia. O grupo continua em ação sem quaisquer detenções até ao momento. 

De acordo com o Relatório de Situação e Tendências de 2018 da Europol219, em 2017, a atividade 

terrorista de esquerda e anarquista ocorreu quase exclusivamente na Grécia em comparação 

com todos os Estados-Membros da UE. 

Tabela 8. Visão-geral dos ataques falhados, frustrados e concluídos em 2017 por 

Estado-Membro da UE e por afiliação 

  

 

 

 

 

 
218 A lei define medidas para o descongestionamento prisional em particular. 
219 European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (2018). European Union Terrorism Situation and Trend 
Report 2018 (TE-SAT 2018). Disponível em https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-
union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
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Fonte: Relatório de Situação e Tendências Terroristas da União Europeia 2018 (TE-SAT 2018).  

 

Tem sido também notado que o meio extremista anarquista na Grécia forneceu terreno fértil 

para a radicalização e o recrutamento. Os anarquistas gregos (por exemplo, os membros do 

"coletivo anarquista" Rouvikonas que foi formado em 2013 no meio da crise financeira grega e 

desde então já realizou mais de 50 ataques, tais como arremessar tintas, partir vidros, atacar 

caixas multibanco e monumentos de ocupação contra alvos de alto nível) também apoiaram 

terroristas anarquistas presos com atividades de solidariedade e angariação de fundos. Além 

disso, pareciam estar um pouco interligados em toda a Europa, trocando mensagens de 

solidariedade e partilhando propaganda online. Grupos de esquerda e anarquistas na Grécia e 

na Itália afirmaram ser constituídos por uma rede internacional, denominada Federação 

Anarquista Informal/Frente Revolucionária Internacional (FAI/FRI). Além disso, em 2017, as 

autoridades gregas detiveram três suspeitos de jihadistas e 12 suspeitos de terrorismo de 

esquerda, contra 15 suspeitos de jihadistas e apenas um terrorista de esquerda em 2016. 

 

Figura 2. Número de ataques falhados, frustrados e concluídos em 2017 por Estado- 

Membro da UE e por afiliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Situação e Tendências Terroristas da União Europeia 2018 (TE-SAT 2018).  
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De acordo com o relatório da Sociedade Henry Jackson, a Grécia também registou uma mudança 

significativa, embora aqui a tendência tenha subido, subindo de quatro incidentes e 7,41% do 

total em 2016 para oito ataques e 11,76% do total em 2017. Isto fez da Grécia o quarto país 

mais afetado pelo terrorismo nesse ano. Além disso, o país com mais ataques para os quais 

nenhum agressor foi detido foi a Grécia, com dez desses ataques ao longo de ambos os anos. 

Tabela 9. Resposta aos ataques terroristas das autoridades na Grécia 

 2016 % 2017 % Total % 

Grécia 4 7,41% 8 11,76% 12 9,84% 

Ataque pós-prisão  0,00% 2 2,94% 2 1,64% 

Não detido 4 7,41% 6 8,82% 10 8,20% 

Fonte: Wilson, T. (2018). Terrorism in The West: An Age of Extremes. London: The Henry Jackson Society.  

De acordo com o Relatório de Situação e Tendências de Terrorismo de 2018 da Europol, as 

ofensas à esquerda continuaram a suportar as penas médias de prisão mais elevadas (10 anos) 

na Europa em 2017, seguidas de crimes terroristas jihadistas (5 anos) e de crimes terroristas 

separatistas e de direita (ambos de 4 anos). Uma comparação entre os Estados-Membros da UE 

mostra que a Grécia distribuiu penas de prisão excepcionalmente elevadas por acusações 

relacionadas com o terrorismo. Com uma pena média de 17 anos, a Grécia excede em grande 

medida todos os países europeus que penalizam os terroristas com seis ou menos anos de 

prisão, em média.  

Extremismo de extrema-direita e ultranacionalista 

O movimento político de extrema-direita ‘Aurora Dourada’, de extrema-direita, tem sido notícia 

internacional nos últimos anos. O seu aumento de popularidade no início dos anos 2010 tem 

sido atribuído, em parte, à economia decadente do país.  

Aurora Dourada é um partido político neo-nazi extremista com políticas abertamente anti-

imigrantes. Propaga uma ideologia extremista da supremacia grega à exclusão dos imigrantes, 

homossexuais e minorias religiosas e étnicas do país. O partido parece ter capitalizado na crise 

dos refugiados para favorecer a população. Em 2014, a Aurora Dourada foi eleita para o 

Parlamento Europeu, ocupando três dos 21 lugares disponíveis para a Grécia. Além disso, os 

líderes da Aurora Dourada ficaram em terceiro lugar nas eleições de janeiro de 2015 no país, 

apesar de terem de se candidatar a um cargo a partir da prisão. O partido foi eleito nas últimas 

eleições de julho de 2019. O grupo está atualmente a ser julgado sob a acusação de operar como 

organização criminosa.  

Os membros da Aurora Dourada alegadamente realizaram a maioria dos ataques racistas 

registados no início dos anos 2010. Após o assassinato em 2013 do rapper grego antifascista 

Pavlos Fyssas por um membro da Aurora Dourada, quase 70 membros da Aurora Dourada foram 

acusados de pertencer a uma organização criminosa. 

Em fevereiro de 2015, um tribunal acusou 69 arguidos — incluindo 18 deputados da Aurora 

Dourada do período parlamentar de 2012 — de pertencerem a uma organização criminosa (ver 

referência à Lei 187 acima), bem como à posse de armamento ilegal, extorsão, ofensas corporais 

e homicídio. Embora a constituição grega não permita a possibilidade de proscrição, a Aurora 

Dourada é o primeiro partido político a ser julgado. O julgamento começou em 20 de abril de 
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2015 e ainda está em curso. Entretanto, todos os membros detidos da Aurora Dourada foram 

libertados porque a lei grega permite um período máximo de prisão preventiva de 18 meses.  

A Aurora Dourada utilizou uma série de estratégias para recrutar membros, incluindo a 

mobilização popular e a participação em iniciativas de vizinhança. Dentro do país, a Aurora 

Dourada está fortemente focada no recrutamento da população juvenil grega, usando ginásios, 

clubes de atletismo e clubes de artes marciais como campos de recrutamento.  

A Aurora Dourada tem um clube de jovens, Galazia Stratia (Exército Azul) que tem usado 

subornos para recrutar membros mais jovens. Membros da Galazia Stratia também têm sido 

participantes regulares e instigadores do hooliganismo do futebol. Neste contexto, em 

novembro de 2017, os hooligans do clube de futebol Salónica PAOK insultaram e atacaram 

muçulmanos paquistaneses locais que celebravam publicamente o nascimento do Profeta 

Maomé.  

As ações da Aurora Dourada tornaram-se a razão para formular a Art. 29 da Lei n.º 4356/2015 

que introduziu a Art. 361 Bgr CP, segundo o qual, quem forneça bens ou preste serviços ou 

anuncie publicamente tal prestação ou fornecimento excluindo indivíduos por desprezo devido 

à sua raça, cor, origem nacional ou étnica, ascendência, religião, deficiência, orientação sexual, 

identidade de género ou características é punido com pena de prisão de, pelo menos, três meses 

(a cinco anos) e multa de 1.500 euros a 15.000 euros. A participação de duas ou mais pessoas 

no ato constitui um processo agravante e é punível com pena de prisão de, pelo menos, seis 

meses (a cinco anos) e de multa de 5.000 euros a 25.000 euros. O novo artigo do Código Penal 

foi dirigido, em primeiro lugar, contra a Aurora Dourada, cujos ativistas praticavam 

agressivamente a distribuição gratuita de alimentos durante os feriados religiosos para "limpar" 

os gregos, e doações de sangue "grego limpo". 

Além disso, em março de 2018, a polícia grega prendeu vários membros do Combat 18 Hellas, 

um grupo neonazi que, alegadamente, realizou mais de 30 ataques a esquadrões anarquistas, 

centros sociais de esquerda e memoriais judaicos. A Polícia Helénica deteve 11 membros 

suspeitos da organização, sete dos quais acusados de dirigir uma organização criminosa. Quatro 

dos sete foram detidos, enquanto os restantes foram temporariamente libertados em condições 

restritivas. 

Factos relacionados com o extremismo de extrema-direita estão a ser gravados 

sistemáticamente, enquanto que, como fatores influenciadores, o papel da Aurora Dourada e a 

alarmante existência de incitamento ao ódio racial no discurso público são especificamente 

indicados220. A Grécia reporta regularmente dados sobre crimes de ódio ao Gabinete de 

Instituições Democráticas e Direitos Humanos (ODIHR).  O Ministério da Justiça, Transparência 

e Direitos Humanos, o Ministério Público e a sede de Segurança do Estado da Polícia Grega 

recolhem dados de crimes de ódio. Além disso, o Código Penal da Grécia contém uma disposição 

geral de aumento de pena para crimes de ódio, tal como apresentado abaixo. 

 
220 Ver Council of Europe (2015). European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) Report on Greece, (fifth 
monitoring cycle), adopted on 10 December 2014, published on 24 February 2015, https://rm.coe.int/fifth-report-on-
greece/16808b5796, cited in: Pitsela, A. & Chatzispyrou, T. “Criminal policy developments against racism in Greece”, in: 
Spinellis, C. D. et al (eds.) (2017). Crime in Crisis: Essays in Honour of Nestor Courakis. Athens: Editions Ant. N. Sakkoulas 
Limited Partnership. Disponível em http://crime-in-crisis.com/en/wp-content/uploads/2017/06/73-PITSELA-KOURAKIS-
FS_Final_Draft_26.4.17.pdf 

https://rm.coe.int/fifth-report-on-greece/16808b5796
https://rm.coe.int/fifth-report-on-greece/16808b5796
http://crime-in-crisis.com/en/wp-content/uploads/2017/06/73-PITSELA-KOURAKIS-FS_Final_Draft_26.4.17.pdf
http://crime-in-crisis.com/en/wp-content/uploads/2017/06/73-PITSELA-KOURAKIS-FS_Final_Draft_26.4.17.pdf
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Lei n.º 4285/2014 que altera a Lei n.º 927/1979 e o ajustamento da Decisão-Quadro do Conselho 

2008/913/JHA de 28 de novembro de 2008 

(1) "Qualquer pessoa. que incite publicamente, provoque ou mexa, oralmente ou através da 

imprensa, a Internet, ou quaisquer outros meios, atos de violência ou ódio contra uma pessoa 

ou um grupo de pessoas ou um membro de um grupo definido por referência à raça, cor, 

religião, descendência ou origem nacional ou étnica, orientação sexual, identidade de género, 

ou deficiência, de forma a pôr em perigo a ordem pública e expor a vida, integridade física e 

liberdade das pessoas acima referidas ao perigo, serão punidos com uma pena de prisão de três 

meses a três anos e uma multa de 5.000 euros a 20.000 euros. 

(2) Qualquer pessoa que incite publicamente, provoque ou agite, oralmente ou através da 

imprensa, a Internet, ou qualquer outro meio, atos de destruição contra os bens de uma pessoa 

ou grupo de pessoas definidos por referência à raça, cor, religião, ascendência ou origem 

nacional ou étnica, orientação sexual, identidade de género ou deficiência, de forma a pôr em 

perigo a ordem pública e expor a vida, integridade física e liberdade das pessoas acima referidas 

ao perigo, será punido com pena de prisão de três meses a três anos e multa de 5.000  euros a 

20.000 euros.221 

Tabela 10 Crimes de ódio registados pela polícia grega 

Ano 
Crimes de ódio 

registados pela polícia 
Acusados formalmente Condenados 

2017 128 46 6 

2016 40 6 2 

2015 60 27 4 

2014 71 29 5 

2013 109 9 0 

 

Fonte: Relatório de Crimes de Ódio. (2017). Grécia.222 

Também em 2011, a Rede de Registo de Violência Racista (RVRN) foi criada por iniciativa da 

Comissão Nacional dos Direitos Humanos (NCHR) e do Gabinete do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados na Grécia (UNHCR), juntamente com a participação de 

organizações e organismos não governamentais. O programa monitoriza e regista 

sistematicamente atos de violência racialmente motivados e analisa as tendências de violência 

racista na Grécia. A RVRN partilha as suas conclusões com as autoridades gregas, alerta-as para 

os desenvolvimentos no crime de ódio e fornece recomendações ao Governo grego para 

combater a violência racista. Além disso, o RVRN organiza programas de formação para a 

sociedade civil e os organismos institucionais sobre a forma de identificar, registar e combater 

o crime de ódio. 

 
221 Código Penal Grego, disponível em http://www.c00.org/p/greek-penal-code.html Ver também, Tourkochoriti, I. (2016). 
“The New Regulation against Hate Speech in Greece: Strengths and Weaknesses”. CritCom, 20 February 2015. Disponível 
em http://critcom.councilforeuropeanstudies.org/the-new-regulation-against-hate-speech-in-greece-strengths-and-
weaknesses/ 
222 Hate Crime Reporting (2017). Greece , http://hatecrime.osce.org/greece. O ODIHR observa que a Grécia não reportou 
casos de crimes de ódio separadamente dos casos de discurso de ódio.  

http://www.c00.org/p/greek-penal-code.html
http://critcom.councilforeuropeanstudies.org/the-new-regulation-against-hate-speech-in-greece-strengths-and-weaknesses/
http://critcom.councilforeuropeanstudies.org/the-new-regulation-against-hate-speech-in-greece-strengths-and-weaknesses/
http://hatecrime.osce.org/greece
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De janeiro a dezembro de 2018, a RVRN documentou, através de entrevistas com as vítimas, 

117 incidentes de violência racista, com mais de 130 vítimas. Em 74 incidentes, as vítimas foram: 

migrantes ou refugiados agredidos por motivos de origem étnica, religião, cor, associações a 

nacionais de países terceiros, defensores dos direitos humanos devido à sua ligação com 

refugiados e migrantes, bem como um memorial às vítimas de naufrágios. Em seis incidentes, 

os cidadãos gregos foram visados devido à sua cor, origem estrangeira ou étnica. Em nove 

incidentes, os alvos eram lugares sagrados ou simbólicos judeus e a comunidade judaica e num 

incidente o alvo era um cidadão grego devido à atividade educativa contra o antissemitismo ou 

a religião percebida. Em 27 incidentes, os alvos foram as pessoas LGBTQI+, incluindo cinco 

refugiados, requerentes de asilo e cidadãos da UE. Em 59 incidentes, mais de uma vítima foi 

alvo, enquanto em 63 incidentes o assalto foi cometido por um grupo de pelo menos duas 

pessoas.223 

Extremismo islâmico 

A radicalização islâmica não é a principal preocupação local, mas é uma das grandes questões 

que o Sul da Europa enfrenta a nível regional. Atualmente, não existe uma mobilização extensiva 

da população muçulmana na Grécia, mas há uma série de riscos que o país deve gerir para evitar 

a escalada da radicalização islâmica. 

Os riscos mais importantes são a falta de integração entre os migrantes de segunda e terceira 

geração, a ausência de um órgão representativo legítimo e credível para a comunidade 

muçulmana, as mesquitas não oficiais, as possíveis reações à violência de extrema-direita e 

racistas, as ligações entre jovens e radicais estrangeiros que utilizam a Grécia como ponto de 

trânsito, o centro logístico e uma rota de fuga para a UE para os combatentes estrangeiros e a 

polarização local em pontos quentes como os centros derefugiados.  

Riscos de radicalização nas prisões 

Visão geral do sistema penitenciário grego 

A forma do sistema prisional grego é regulada por: o Código Penal Grego (Lei Grega 2776/1999); 

as regras internas dos procedimentos para as prisões tipo A/tipo B (Decisão Ministerial 

55819/2003, Off. Gaz. B' 463) e para as Instalações Especiais dos Jovens (Decisão Ministerial 

62367/2005, Off. Gaz. B' 463); Regulamento de Segurança das Prisões (Decisão Ministerial 

104356/2014, Off. Gaz. B' 3581); a legislação relativa à proteção externa (Leis Gregas 

2721/1999, 3388/2005, Decretos Presidenciais 265/1999 e 215/2006). 

Órgãos de política penal 

De acordo com o Código Penal, a arquitetura do sistema político penitenciário divide-se entre 

organismos com diferentes funções que servem a necessidade não só de uma orientação 

estratégica central, mas também da implementação por prisão das iniciativas e leis estratégicas. 

Os órgãos de política penal na Grécia são: 

• Secretário Geral Anti-Crime responsável pela condução do Plano Estratégico do Sistema 

Penitenciário.224 

 
223 Racist Violence Recording Network (RVRN) Annual Report 2018. Disponível em http://rvrn.org/2019/04/rvrn-annual-
report-2018/  
224  Art. 5 da Lei Grega 2776/1999. 

http://rvrn.org/2019/04/rvrn-annual-report-2018/
http://rvrn.org/2019/04/rvrn-annual-report-2018/
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• Conselho Central das Prisões Científicas, que aconselha a elaboração de políticas no 

domínio das medidas de execução e segurança das sentenças.225 

• A Comissão Central de Transferências responsável por facilitar as transferências dos 

reclusos para locais de interrogatório e o tribunal ou qualquer outra autoridade 

pública.226 

• O Conselho Prisional que especifica a política penitenciária do Ministério da Justiça na 

prisão. O Conselho é composto pelo diretor da prisão, um psicólogo ou assistente social, 

e um sociólogo ou criminologista.227 

Deve haver uma referência especial à Inspeção do Corpo das Prisões, responsável pelas visitas 

regulares ou não táticas nas prisões, a fim de examinar a condição e a proteção dos direitos dos 

reclusos, dos deveres do pessoal e da correta aplicação do Código Penal. 

Por último, o Código Penal é remetido à EPANODOS P.L.E. que visa a formação profissional dos 

reclusos e reclusos libertados, a reabilitação, a assistência financeira e a preparação e promoção 

da sua reintegração social global228. As suas ações incluem o incentivo, o apoio e a utilização de 

iniciativas de organismos sem fins lucrativos ou de organizações voluntárias para evitar a 

exclusão social (Art.º 2. caso c do P.D. 300/2003 [GG Α 256]). 

O trabalho da EPANODOS inclui também a preparação e o apoio dos reclusos adultos e juvenis 

libertados para a sua reintegração social e promoção no mercado de trabalho. Para tal, o 

organismo presta aconselhamento psicológico, jurídico e laboral e apoio às pessoas libertadas 

da prisão.229 

Igualdade de tratamento 

O sistema penitenciário grego está a promover a igualdade de tratamento dos reclusos. 

Nenhuma discriminação com base no sexo, cor, religião, ideologia, etc. é permitida. No entanto, 

qualquer tratamento especial é justificado se existirem necessidades especiais (nutrição, 

deveres religiosos, atividades profissionais ou académicas, etc.).230 

Separação dos reclusos231 e seleção da prisão 

A separação dos reclusos nas prisões gregas depende da razão da medida de custódia (em prisão 

preventiva, condenado, devedor, estrangeiro sob deportação) e da sua condição (sexo, idade, 

saúde mental).  

Para a seleção dos centros de detenção, a segregação e a especialização do tratamento dos 

detidos tem em conta a fase de detenção e as suas condições de vida (encontram-se numa fase 

transitória de informação e adaptação imediatamente após a sua entrada no estabelecimento 

prisional, têm experiência prévia de confinamento em um ou mais estabelecimentos de 

detenção, etc.). 

 
225  Art. 6 da Lei Grega 2776/1999. 
226  Art. 7 da Lei Grega 2776/1999 
227  Art. 8 da Lei Grega 2776/1999 
228  Art. 86 da Lei Grega 2776/1999  
229  Ver http://www.epanodos.org.gr/  
230  Art. 3 da Lei Grega 2776/1999. 
231  Art. 11 da Lei Grega 2776/1999. 

http://www.epanodos.org.gr/
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Centros de detenção 

Os centros de detenção dividem-se em centros de detenção gerais, especiais e terapêuticos. Os 

centros de detenção gerais estão ainda divididos em caso de A (para os reclusos que aguardam 

julgamento e para os reclusos condenados que cumprem penas de prisão de curta duração) e o 

tipo B (para os reclusos condenados a penas de prisão de longa duração, incluindo condenados 

a prisão perpétua). Os centros de detenção do tipo C (prisões de alta segurança) deixaram de 

operar na Grécia desde 2015. No entanto, o governo mais recente planeou restabelecer este 

tipo de prisões. 

O número e o tipo de centros de detenção que operam na Grécia são os seguintes232: 22 centros 

de detenção gerais; 4 centros de detenção especiais para jovens; 3 centros de detenção 

terapêuticos (hospitais gerais e mentais e centros de desintoxicação de drogas); 5 campos de 

reclusos. 

Dados estatísticos dos reclusos 

O número total de reclusos a partir de 16 de julho de 2019 é de 10.495. No entanto, o total de 

espaços disponíveis nas celas prisionais é de 9.935233. A sobrepopulação das prisões gregas é 

uma questão principal que afeta as condições de vida dos reclusos. Cria angústia, motins e pode 

ter consequências na alimentação da radicalização e ideologias extremistas. Em 2015, foram 

realizados esforços para o descongestionamento prisional ao abrigo da Lei 4322/2015 intitulada 

Reformas das disposições penais, abolição de centros de detenção do tipo C e outras disposições. 

Esta lei tentou abordar diretamente as graves questões do sistema penitenciário, que 

"legalizou" uma perceção e prática distorcidas relativamente ao correto tratamento penal e 

correcional. A carta e o espírito desta disposição centram-se em menos reclusos, menos tempo 

de encarceramento, atenção especial a casos especiais, implementação de medidas de detenção 

alternativas. 

Serviço de reinserção 

A estrutura234 do serviço de reinserção grego é descrita abaixo. 

O Departamento de Apoio Social é responsável pelo apoio e acompanhamento dos ofensores 

que tenham sido libertados sob condição ou tenham sido condenados a uma pena suspensa sob 

supervisão, ou a quem tenham sido impostas condições restritivas por decisão judicial ou por 

ordem do procurador. São também responsáveis pela elaboração de relatórios sobre os presos 

que aguardam julgamento ou ofensores a quem foram impostas condições restritivas. 

O Departamento de Serviço Comunitário é responsável pela ligação com as organizações locais, 

a fim de encontrar e garantir locais de trabalho para a implementação de esquemas de serviço 

comunitário. Apresenta ainda propostas ao procurador competente para a supervisão das 

ordens, a determinação dos termos das ordens específicas, bem como o início de um processo 

de infração. 

 
232  Ministry of Justice, General Anticrime Policy Secretariat. Strategic Plan for the Penitentiary System 2018-2020. 
Disponível em: http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=ayLLhES531Q%3d&tabid=492 
233 http://www.ministryofjustice.gr/site/en/PenitentiarySystem/Statisticaldataondetainees.aspx 
234 Decreto Presidencial 195/2006. 

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=ayLLhES531Q%3d&tabid=492
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/PenitentiarySystem/Statisticaldataondetainees.aspx
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O Departamento de Apoio Administrativo trata da observação do protocolo e dos arquivos, da 

distribuição de correspondência, da observação de ficheiros oficiais de pessoal e da limpeza dos 

espaços e da operação do equipamento. 

Os Departamentos de Apoio Social e de Serviço Comunitário têm algumas competências em 

comum, por exemplo, a formulação de propostas para o funcionamento mais eficaz do serviço, 

a comissão, por trimestre, de relatórios sobre as atividades dos agentes da reinserção, incluindo 

dados estatísticos sobre o trabalho do serviço, a observação de ficheiros relativos, livros e 

documentação de apoio sobre os assuntos tratados pelo serviço.  

O número de funcionários contratados por organismos de reinserção e pessoas sob a supervisão 

de agências de reinserção em 2018 na Grécia235 foi o seguinte: número total de funcionários – 

83, executivos de alto nível nas administrações regionais de reinserção236 – 1, altos funcionários 

da reinserção (chefes de unidades)237  – 31, agentes de reinserção (pessoal qualificado)238 – 38, 

agentes da agência de reinserção (pessoal não qualificado em reinserção)239 – 5, outros 

funcionários – 8. O número total de indivíduos a cumprir medidas não privativas da liberdade 

na Grécia é de 19,927.  

No que diz respeito às medidas de reinserção/sanções alternativas, o Art.ª 100.ª do Código Penal 

grego prevê medidas de reinserção se forem satisfeitas as seguintes circunstâncias gerais: 

• prisão por mais de três anos; 

• ausência de pena penal irrevogável anterior por crime ou contraordenação superior a 

um ano. 

Se as condições acima referidas forem cumpridas, é concedida uma suspensão condicional da 

pena, sob a supervisão de um agente da reinserção. 

As medidas de reinserção/sanções alternativas podem ser classificadas da seguinte forma, 

dependendo da fase processual: 

Medidas alternativas à prisão preventiva240 

A detenção domiciliária com controlo eletrónico só pode ser imposta em casos de crime na 

sequência de pedido do arguido, desde que ele/ela tenha um local fixo de residência e outras 

condições restritivas não sejam consideradas suficientes (nos termos do disposto 282.º 

parágrafos 2-3, 283A CPP tal como alterado pela Lei 4205/2013). A medida é imposta na 

condição de as despesas serem pré-pagas pelo arguido, a menos que se prove que não pode 

pagar, caso em que o Estado se compromete a cobrir as despesas. O acusado tem ainda a 

obrigação de comunicar o seu local de residência e qualquer alteração de morada ao juiz de 

 
235 Aebi, M. F., & Hashimoto, Y. Z. (2018). SPACE II – 2018 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Persons under the 
supervision of Probation Agencies. Strasbourg: Council of Europe. Disponível em: 
http://wp.unil.ch/space/files/2019/05/SPACE-II_report_2018_Final_190520.pdf 
236 Posição de gestão. 
237 Os oficiais superiores da reinserção são chefes de unidade locais e são oficiais qualificados empregados para gerir e 
contabilizar o trabalho de equipas de oficiais de reinserção e funcionários. 
238 Funcionários que têm qualificações específicas (por exemplo, certificados em reinserção ou trabalho social) 
empregados para tarefas específicas relacionadas com a supervisão de pessoas sob vários CSM ou sanções e medidas de 
reinserção. 
239 Funcionários empregados para assistir funcionáriso de reinserção qualificados. Geralmente, eles não têm qualificações 
específicas na área da reinserção, mas podem ter realizados alguma formação de curta-duração (por exemplo, gestão de 
arquivos de reinserção, etc.). 
240 Koulouris, N. Aloskofis, W., Vidali, S., Koros, D., and Spyrea, S. (2015). Alternatives to prison in Europe- Greece. Rome: 
European Prison Observatory. Disponível em: 
http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20GREECE.pdf 

http://wp.unil.ch/space/files/2019/05/SPACE-II_report_2018_Final_190520.pdf
http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20GREECE.pdf
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instrução. O cumprimento das condições restritivas impostas é supervisionado pelas 

autoridades policiais.  

A admissão a um programa de tratamento de drogas é declarada pelo diretor da organização de 

tratamento de drogas e o cumprimento é acompanhado pelo pessoal do programa que é 

obrigado a apresentar relatórios de progresso regulares à autoridade de investigação. Em caso 

de violação das condições restritivas, podem ser substituídas por prisão preventiva.  

A prisão preventiva pode ser imposta como último recurso, depois de terem sido consideradas 

condições restritivas inadequadas, sob requisitos rigorosos que devam conduzir a um acórdão 

fundamentado de que o arguido pretende fugir ou que existe uma elevada probabilidade de 

reincidência (art.º 282, Para. 4 CPP). 

A prisão preventiva pode ser substituída por condições restritivas. Especialmente no caso de 

participação num programa de tratamento de drogas por despacho do Conselho Judicial, é 

necessário um pedido do detido em prisão preventiva, desde que tenha sido admitido num 

programa oficial de tratamento de drogas (art.º 31c, Lei 4139/2013). O envolvimento do serviço 

de reinserção na fase pré-julgamento/julgamento é muito limitado, embora a preparação de 

relatórios de pré-sentença e de supervisão de pessoas em condições restritivas que aguardam 

julgamento estejam dentro das suas tarefas legais. 

Fase de cálculo da frase241 

• suspensão da execução da sentença sob determinadas condições e sob supervisão 

(Art. 100 do Código Penal); 

• suspensão da execução da pena sob a condição de seguimento de um programa de 

tratamento para utilizadores dependentes (Art.º 32.º, Para. 1c da Lei 4139/2013); 

• conversão da frase em obra social (Art.º 82, Para. 5-7 do Código Penal). 

Na fase da avaliação da sentença242 

• execução da sentença em casa; 

• detenção domiciliária com vigilância electrónica (Art.º 110B e 110C do Código Penal); 

• saídas dos reclusos (Art.º 54-58 do Código Penitenciário); 

• dispensa antecipada para a continuação do programa de tratamento fora da prisão 

(Art.º 35.º 1 da Lei 4139/2013). 

Individualização dos programas de reinserção243 

No caso de alternativas não supervisionadas, o princípio orientador é o potencial preventivo da 

ameaça de prisão. O montante para a conversão monetária de uma pena privativa de liberdade 

é definido após a consideração das circunstâncias pessoais e sociais e da condição financeira e 

obrigações do ofensor. Esta consideração, no entanto, é geralmente casual, sem uma 

investigação substancial prévia dos factos. Com o pagamento do montante definido da 

conversão monetária, a pena de prisão é considerada integralmente cumprida. A suspensão não 

supervisionada da pena é ordenada com a condição de não voltar a ofender, sem a imposição 

 
241 Hellenic Parliament (2018), Report of the Special Permanent Committee of Penitentiary System, 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/510129c4-d278-40e7-8009-e77fc230adef/ekthesi%20%CE%99%CE%96-
%CE%93%20sofronistikou.pdf  
242 Ibid. 
243 Koulouris, N. Aloskofis, W.,  Vidali, S., Koros, D., and Spyrea, S. (2015). Alternatives to prison in Europe- Greece. Rome: 
European Prison Observatory, 
http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20GREECE.pdf 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/510129c4-d278-40e7-8009-e77fc230adef/ekthesi%20%CE%99%CE%96-%CE%93%20sofronistikou.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/510129c4-d278-40e7-8009-e77fc230adef/ekthesi%20%CE%99%CE%96-%CE%93%20sofronistikou.pdf
http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20GREECE.pdf
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de obrigações adicionais, pelo que não há fundamento para a execução de um programa 

individualizado.  

Em alternativas supervisionadas para adultos, os agentes da reinserção usam a metodologia 

básica de trabalho social, como aconselhamento e entrevistas motivacionais. A supervisão é 

individualizada no sentido em que os agentes da reinserção intervêm para ajudar os ofensores 

ou para fazer cumprir as ordens judiciais. No entanto, na fase de decisão, as obrigações são 

pronunciadas pelas autoridades judiciárias competentes sem informações suficientes sobre a 

situação do arguido. Por outro lado, o direito juvenil orienta-se para a reabilitação e 

intervenções educativas.  

O serviço de reinserção para delinquentes juvenis tem funcionado como um serviço público 

separado desde a década de 1950. Constitui um importante parceiro integrante no processo 

judicial juvenil, mediando entre o tribunal e o jovem, redindo relatórios de inquérito social, 

propondo o tratamento individualizado adequado do agressor juvenil e realizando a aplicação 

das medidas escolhidas. A falta destes relatórios é motivo para o tribunal adiar a audiência do 

caso. 

Principais riscos de radicalização nas prisões gregas 

O complexo prisional de Korydallos em Pireu é a principal prisão de segurança máxima "Tipo B" 

da Grécia. É a maior prisão da Grécia para reclusos masculinos e femininos. Em maio de 2008, a 

secção de mulheres reclusas foi transferida para o complexo prisional de Thiva, após anos de 

protestos e queixas ao governo pelo município e habitantes de Korydallos.  

Em janeiro de 2014, o membro condenado do 17 de novembro, Christodoulos Xiros, escapou da 

prisão de Korydallos durante uma licença programada de 8 dias da prisão para visitar a sua 

família. De acordo com a ordem de restrição244, Christodoulos Xiros estava em prisão 

domiciliária e devia aparecer todos os dias no Departamento de Polícia de N. Kallikratia, no norte 

da Grécia. No último dia da sua licença, não apareceu. Após a fuga, as autoridades da Polícia 

Helénica confirmaram a estreita relação e as visitas frequentes dentro da prisão entre 

Christodoulos Xiros e os membros presos da Conspiração das Células de Fogo, uma vez que se 

acredita fortemente que este o ajudou a organizar a sua fuga. Além disso, membros da SPF  

tinham tentado fugir da prisão de Korydallos em dezembro de 2011, juntamente com um 

notório condenado a uma pena de longa duração. Este caso demonstrou que, na prisão grega, 

existe o risco de osmose não só entre terroristas velhos e novos, mas também entre o terrorismo 

e a criminalidade organizada. As condições de licença prisional, por sua vez, apresentam um alto 

risco de não retorno do recluso. Após este incidente, o Ministério da Justiça reexaminou as 

condições de detenção e tratamento dos reclusos para evitar violações da reinserção no futuro.  

Dados de 2017 mostram que a prisão de Korydallos estava sobrelotada com os seus 1.721 

reclusos245, em vez dos 1.396 para que foi projetada. Um fator significativo nestes números 

excessivos é a elevada percentagem de reclusos pré-julgamento que lá estão a ser detidos em 

vez de, como normalmente seria o caso, nas prisões "tipo A" de baixa segurança. A radicalização 

dentro da prisão é uma questão importante, não estando apenas relacionada com fatores 

políticos, mas também com "gangs" violentos provenientes de fileiras de crime organizado.246 

 
244 https://www.newsit.gr/egklhma/i-penthimeri-adeia-ton-eksi-imeron-toy-xristodoyloy-ksiroy-oi-pente-oroi-poioys-
mporoyse-na-vlepei-pote-eprepe-na-gyrisei-sti-fylaki-ta-eggrafa/1657146/ 
245 https://www.newsbeast.gr/society/arthro/2702968/posi-kratoumeni-chorane-stis-ellinikes-filakes 
246 http://www.ekathimerini.com/236798/article/ekathimerini/news/emergency-meeting-called-over-prison-violence 

https://www.newsit.gr/egklhma/i-penthimeri-adeia-ton-eksi-imeron-toy-xristodoyloy-ksiroy-oi-pente-oroi-poioys-mporoyse-na-vlepei-pote-eprepe-na-gyrisei-sti-fylaki-ta-eggrafa/1657146/
https://www.newsit.gr/egklhma/i-penthimeri-adeia-ton-eksi-imeron-toy-xristodoyloy-ksiroy-oi-pente-oroi-poioys-mporoyse-na-vlepei-pote-eprepe-na-gyrisei-sti-fylaki-ta-eggrafa/1657146/
https://www.newsbeast.gr/society/arthro/2702968/posi-kratoumeni-chorane-stis-ellinikes-filakes
http://www.ekathimerini.com/236798/article/ekathimerini/news/emergency-meeting-called-over-prison-violence
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Resposta e necessidades institucionais 

Enquadramento legal 

O direito penal grego adotou a tricotomia de delitos criminais em pequenos delitos, 

contraordenações e crimes graves. O Código Penal Grego evita a utilização destes termos, a 

menos que tal seja ditado para a clareza da disposição. Pelo contrário, estabelece os elementos 

constitutivos objetivos da ofensa e ameaça uma sanção específica, da qual se denota se se 

caracteriza como um pequeno delito, uma contraordenação ou um crime grave.247 

A legislação grega não inclui disposições específicas relativas à radicalização. No entanto, o 

Código Penal Grego codifica o estatuto do terrorismo ao abrigo do Art. 187A. A definição de ato 

terrorista incorpora uma ampla lista de crimes, abrangendo assim ações consideradas 

terroristas tais como refletidas em instrumentos internacionais que lidam com a luta contra o 

terrorismo. Tanto o Art. 187A e as disposições pertinentes da parte das disposições genéricas 

do Código Penal criminalizam a participação em atos de terrorismo em todas as suas formas. A 

legislação interna é também moldada pela transposição de todas as legislações relevantes da 

UE relativas a questões de terrorismo e criminalidade organizada. As leis 2928/2001, 3251/2004, 

3691/2008 e 3875/2010, e os Art. 187 e 187A do Código Penal Grego regulam a questão do 

terrorismo e da criminalidade organizada na Grécia. 

A Lei n.º 2928/2001 intitulada Alteração das Disposições do Código Penal e do Código de 

Procedimento Penal e Outras Disposições relativas à Proteção dos Cidadãos contra Atos Penais 

das Organizações Criminosas foi adotada em junho de 2001 e alterada o Código Penal e o Código 

de Procedimento Penal. A Lei foi apresentada como anti-máfia e não tinha uma definição legal 

explícita de terrorismo. Em vez disso, os grupos terroristas foram incluídos na definição de 

organizações criminosas ao abrigo do Art. 187 do Código Penal, que também definiu atos 

criminais terroristas e organizados e respetivas sanções. A Lei 2928/2001 criminalizou a 

formação e participação de uma organização/gangue terrorista ou criminosa e a ameaça ou 

preparação do uso de violência terrorista ou organizada. Deu igualmente à polícia mais poderes 

no combate ao terrorismo e à criminalidade organizada e criou o primeiro programa de proteção 

de testemunhas da Grécia. Além disso, eliminou o uso de jurados durante os julgamentos e 

substituiu-os por um painel de três juízes, enquanto transferiu os crimes cometidos por 

organizações criminosas sob a jurisdição do Tribunal de Recurso Criminal. 

A Lei 3251/2004 intitulada Mandado de Detenção Europeu e Confrontação do Terrorismo, 

alterou em parte a anterior Lei 2928/2001 em parte ao definir especificamente o terrorismo 

como "um ato cometido de tal forma ou com tal extensão ou em tais circunstâncias que poderia 

prejudicar gravemente um país ou uma organização internacional, e visa induzir o medo entre a 

população ou forçar ilegalmente qualquer autoridade pública ou organização internacional a 

proceder a um ato ou a abster-se de prosseguir ou a prejudicar gravemente ou destruir a 

estrutura constitucional, política ou económica fundamental de um país ou de uma organização 

internacional". Além disso, a Lei 3251/2004 sancionou terroristas solitários, aumentou o 

estatuto de limitações aos crimes relacionados com o terrorismo de 20 para 30 anos, aumentou 

as penas de prisão para os líderes terroristas, e sancionou fortemente aqueles que ameaçam ou 

se preparam para cometer um crime terrorista. 

 
247 Anagnostopoulos, I. & Magliveras, K. (2000). “Criminal Law in Greece”, International Encyclopaedia of Laws (IEL) / 
Criminal Law Series. The Hague: Kluwer Law International.  
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A Lei 3691/2008 intitulada Prevenção e Supressão do Branqueamento de Capitais e 

financiamento do terrorismo e outras disposições entraram em vigor em 5 de agosto de 2008. A 

Lei 3691/2008, tal como está em vigor após as suas alterações248, visava melhorar a legislação 

relativa à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do 

terrorismo, bem como proteger o sistema financeiro dos riscos que acompanham tais infrações. 

A lei incorpora na legislação nacional as disposições da Diretiva 2005/60/EC do Parlamento 

Europeu e do Conselho Europeu sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para 

efeitos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Além disso, incorporou 

certas disposições da Diretiva 2006/70/EC da Comissão Europeia e substituiu disposições 

específicas da Lei 2331/1995. Mais concretamente, a Lei 3691/2008 definiu as ações que são 

consideradas como branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; as pessoas 

singulares e jurídicas que são obrigadas a tomar as devidas medidas de diligência contra os seus 

clientes; as medidas padrão de diligência que devem ser tomadas; e as sanções relevantes. Para 

continuar a combater o financiamento do terrorismo, a Grécia opera uma Autoridade de 

Combate ao Branqueamento de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e a Investigação de 

Fonte de Fundos nos termos da Lei 3932/2011. A Autoridade é composta por três unidades, 

incluindo a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), a Unidade de Sanções Financeiras (FSU) e a 

Unidade de Investigação de Fonte de Fundos (SFIU). As unidades trabalham em conjunto para 

recolher, investigar e analisar relatórios de transações suspeitos (STRs) reencaminhados de 

entidades jurídicas e civis. A Grécia é membro do Grupo Egmont de Unidades de Inteligência 

Financeira.  

A Lei 3875/2010 modificada Art. 187A do Código Penal Grego, indicando que a ameaça grave 

para causar terror é punida com pena de prisão de pelo menos dois anos. Esta criminaliza 

igualmente a adesão a uma organização terrorista, definida como "um grupo estruturado com 

uma atividade contínua, constituída por três ou mais pessoas que atuam conjuntamente e com 

o propósito de cometer [um crime terrorista]". 

Não existe uma lei específica para o incitamento a um crime relacionado com o terrorismo; em 

vez disso, os Art. 184 e 185 do Código Penal Grego penalizam o incitamento público a cometer 

um crime de terrorismo, para além da glorificação pública, de qualquer forma, de uma ofensa 

que foi cometida, pondo assim em perigo a ordem pública. 

Por último, no que se refere à administração da população prisional e, especificamente, ao 

tratamento dos reclusos, não existem, por enquanto, medidas nacionais da legislação pertinente 

em matéria de reclusos radicalizados. 

Pós-libertação /atividades de resposta 

A assistência psicológica, o aconselhamento, a educação, a formação e o apoio são fatores-chave 

para o sucesso da reintegração profissional e social das pessoas que podem ter sido submetidos 

à radicalização antes ou durante o seu encarceramento. 

 
248 Lei 3932/2011 (Diário do Governo No. 49 A’) intitulada Sobre a Autoridade de Combate ao Branqueamento de Capitais, 
Financiamento do Terrorismo e Investigações de Fontes de Fundos; Lei 4021/2011 (Diário do Governo No. 218 / A / 3) 
intitulada Medidas de Supervisão e Resolução das Instituições de Crédito Reforçadas - Regulamentação de Questões 
Financeiras - Validação do Acordo-Quadro do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e suas alterações e outras 
disposições; Lei 4099/2012 (Diário do Governo n.º 50 / A / 20) intitulada Organismos de Investimento Coletivo em Valores 
Mobiliários. Implementação das Diretivas 2009/65 / CE, 2010/78 / CE, 2010/73 / CE, 2011/96 / CE, 2009/133 / CE, 2004/113 
/ CE e outras disposições. 
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O Papel das NGOs 

Na Grécia, existem várias ONG que visam garantir a integração harmoniosa dos reclusos na 

sociedade, a sua educação e a proteção dos seus direitos:  

• A Associação Europeia de Educação Prisional (EPEA) Hellas Branch249 trabalha para 

promover a educação na prisão de acordo com a Recomendação Nº. R (89) 12 do Comité 

de Ministros aos Estados-Membros do Conselho da Europa (1989), bem como para 

apoiar e apoiar o desenvolvimento profissional de pessoas envolvidas na educação nas 

prisões através da cooperação europeia, trabalhar com organizações profissionais 

conexas, apoiar a investigação no domínio da educação nas prisões, e acompanhar e 

apoiar o desenvolvimento da educação prisional na Grécia. 

• A EPANODOS P.L.E.250 trabalha na seguinte área de formação profissional de reclusos e 

libertou reclusos, reabilitação, assistência financeira e preparação e promoção da sua 

reintegração social global. As suas ações incluem o incentivo, o apoio e a utilização de 

iniciativas de organismos sem fins lucrativos ou de organizações voluntárias para evitar 

a exclusão social. 

• O Centro de Receção Pós-Libertação PRAKSIS, em Atenas251, trata da reintegração de ex-

reclusos masculinos e femininos. Fornece orientação e informação aos reclusos 

libertados, independentemente do seu sexo ou etnia, sobre as instituições/organização 

que podem responder em função das suas exigências. Praksis fornece apoio médico; 

apoio psicossocial, reforço e desenvolvimento de competências, de modo a alcançar a 

integração social; aconselhamento jurídico; e promove o emprego através da 

preparação abrangente dos ex-reclusos para o seu regresso ao mercado de trabalho. 

Iniciativas de contra e desradicalização 

Políticas de prevenção da Polícia Helénica  

A Polícia Helénica desenvolveu um Programa de Política Anticorrupção, 2015-2019, que 

constitui um ponto de referência central para todos os serviços policiais. Este programa, que é 

uma sequela do Programa de Política da Criminalidade 2010-2014, tenta racionalizar a 

prevenção e a repressão da criminalidade com o objetivo último de garantir a segurança dos 

cidadãos, sem sacrificar os direitos dos cidadãos.  

O Programa Estratégico e Operacional da Polícia Helénica (2015-2019) (SOPHP) visa registar as 

orientações básicas para as quais os serviços da Polícia Helénica devem ser orientados no 

período 2015-2019. A SOPHP dispõe de diversos eixos estratégicos e operacionais que dizem 

respeito à estrutura organizacional da polícia, à gestão dos recursos humanos, ao equipamento 

logístico no orçamento operacional como um todo e pela estrutura organizacional, aos 

principais objetivos estratégicos e operacionais, à modernização e desenvolvimento, e à 

cooperação com outras autoridades, serviços e agências, nomeadamente com as agências 

governamentais locais. 

A Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e Ao Extremismo Violento (em consulta). A 

Polícia Helénica tomou a iniciativa de preparar um plano de estratégia nacional de combate ao 

terrorismo, que abrangerá também questões de extremismo violento e radicalização. Este 

 
249 http://www.epea.org/portfolio/epea-hellas/  
250 http://www.epanodos.org.gr/en/web/guest/archike 
251 https://bit.ly/2ZwxLjn  

http://www.epea.org/portfolio/epea-hellas/
http://www.epanodos.org.gr/en/web/guest/archike
https://bit.ly/2ZwxLjn
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plano, depois de aprovado pela liderança política do Ministério da Proteção do Cidadão, 

constituirá a base de consulta entre os ministérios competentes, para a elaboração e adoção da 

estratégia nacional. 

Redes e iniciativas europeias 

A Grécia participa no Grupo de Peritos da Comissão de Alto Nível (HLCEG-R), no Conselho 

Diretivo de Prevenção de Decisores Políticos e na Rede de Sensibilização para a Radicalização – 

Polícia e Local (RAN Pol e RAN Local). No âmbito das iniciativas acima referidas, as prioridades 

da Grécia são: 

• prisão e reinserção, reabilitação e reintegração; 

• intercâmbio de boas práticas e ideias/cooperação multiagências; 

• identificar e abordar o risco de radicalização de indivíduos pertencentes a grupos que 

necessitam de uma atenção particular. 

• comunicação e combate à propaganda online; 

• educação e inclusão social. 

Cooperação inter-agências 

Embora em anos anteriores o intercâmbio de dados e informações entre as autoridades gregas 

tenha sido considerado com desconfiança por eles, existe hoje uma rede não típica de polícias, 

ministérios e outros organismos (Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério da 

Política Digital, Secretaria-Geral da Integração, Secretaria-Geral dos Ciganos, etc.) que assegura 

o intercâmbio de informações de forma não típica ou constituída. Este esforço foi potenciado 

pela Polícia Helénica após a partilha do Manual para os Sinais de Radicalização aos ministérios 

ou agências responsáveis. Assim, a polícia consciencializou para um problema que deveria ter 

uma solução e abordagem multinível. 

O Centro de Estudos de Segurança (KEMEA), uma agência científica, de consultoria e de 

investigação sob o Ministro da Proteção do Cidadão, cujo objetivo é realizar investigação teórica 

e aplicada e realizar estudos, nomeadamente a nível estratégico, sobre políticas de segurança, 

também realiza uma variedade de atividades destinadas a combater a radicalização: 

• cooperação com a Rede de Sensibilização para a Radicalização (RAN); 

• sinergias com agências do governo local; 

• workshops temáticos para o reforço da cooperação multi-agências no que respeita à 

prevenção da radicalização e do extremismo violento; 

• formação de profissionais de primeira linha que estão a lidar com a radicalização e o 

extremismo violento; 

• criação de manuais educativos de bolso úteis e distribuição para os utilizadores finais 

e para as agências competentes; 

• formações interculturais que promovem a compreensão da cultura dos cidadãos de 

países terceiros. 

Pós-prisão 

No que diz respeito à pós-prisão, a Grécia não dispõe de programas de reabilitação e 

reintegração específicos para os ofensores extremistas violentos. O respetivo programa grego 

aplica-se a todos os ofensores. As suas principais componentes consistem em aconselhamento 

individual e familiar, e escoltam os serviços quando necessitam de apoio social (alojamento, 
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restauração, procura de emprego, problemas de saúde e saneamento, rendimentos, 

solidariedade social e independência financeira, etc.).  

Além disso, uma vez que a falta de educação cívica e o desemprego são considerados causas de 

extremismo violento, foram desenvolvidas iniciativas específicas neste domínio. Atualmente, 12 

Escolas de Segunda Oportunidade (SCS) estão em funcionamento, educando 692 reclusos ao 

nível do ensino secundário, com oportunidades para continuar a sua educação após a libertação 

e prosseguir educação superior. Do mesmo modo, 3 instituições públicas para o 

desenvolvimento profissional estão a qualificar 87 reclusos para o emprego, facilitando a sua 

reintegração e resiliência socioeconómica. Neste contexto, uma variedade de outros programas 

educativos e formação profissional, bem como atividades desportivas e culturais (atividades de 

criação, voluntariado, teatro, oficinas de arte, etc.) contribuem para a sua reabilitação e regresso 

à sociedade. 

Tendo em conta o que precede, tais iniciativas e programas exigem o envolvimento e a 

cooperação de um vasto espectro de partes interessadas, nomeadamente autoridades públicas 

e agências e ministérios competentes, e outros serviços mais especializados, como a reabilitação 

de medicamentos, serviços de saúde mental, etc. Quando a cooperação no âmbito do processo 

de reintegração e reabilitação não é prevista por lei, então é aplicada numa base voluntária. 

Recentemente, está a ser implementado um projeto de investigação pelo Ministério da Justiça, 

com o objetivo de desenvolver o programa de reabilitação e reintegração existente para os 

reclusos próximos de serem libertados, que envolverá agentes de reinserção na preparação dos 

reclusos pelo menos 3 a 6 meses antes da libertação e continuando o apoio até à libertação. 

O nível de escolaridade dos reclusos nas prisões gregas é bastante revelador e os números vão 

da seguinte forma: analfabetos – 1.484, com o ensino primário – 2.355, com o ensino secundário 

– 3.639, e com o ensino superior – 627. 

Desde 1984, a Secretaria-Geral de Aprendizagem ao Longo da Vida tem vindo a implementar 

programas educativos e profissionais para os reclusos, bem como programas de 

aconselhamento, e na última década incluiu também programas de apoio psicossocial aos 

reclusos. Em cooperação com a Fundação para a Juventude e a Aprendizagem ao Longo da Vida, 

tem havido um esforço para organizar uma rede de atividades de educação formal e não formal 

neste domínio. 

Em 2004, a instituição inovadora de SCS foi introduzida nas prisões gregas. Os SCS são 

frequentados por adultos que se formaram no ensino primário e não concluíram o ensino 

secundário inferior. Em 2004, o primeiro SCS começou a operar na prisão judiciária de Larisa. 

Desde então, as SCSs foram criadas em várias prisões do país, ou seja, em Korydallos (Atenas), 

em Grevena (região da Macedónia do Sul), em Larisa e em Trikala (região de Tessália), em 

Diavata Salonica (região da Macedónia Central), em Eleonas Thives (região da Grécia 

Continental) e no final de 2014 em Domokos, que agora suspendeu a sua operação. A decisão 

do Estado grego de criar SCS nas prisões, de acordo com o equivalente plano de ação europeu, 

demonstra claramente a necessidade de educação holística para os reclusos, visando o 

desenvolvimento geral dos formandos e a participação na vida financeira, social e cultural, bem 

como a sua participação mais eficaz no mercado de trabalho. O SCS constitui uma instituição de 

justiça social e oferece aos reclusos uma segunda oportunidade para um novo começo de vida, 

mudando a sua forma de pensar e ajudando-os a fazer as escolhas certas. A educação ministrada 

pelo SCS é sistemática e contínua e leva à aquisição de um certificado equivalente ao do ensino 
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secundário inferior. O curso completo estende-se por mais de dois anos académicos, durante 18 

meses no total.  

Conclusão e recomendações 

Na sequência das eleições de 7 de julho de 2019, o Ministro nomeado para a Proteção do 

Cidadão, Michalis Chrysochoidis, na sua declaração programática, definiu como prioridade a 

prevenção da radicalização e da criminalidade organizada, declarando que "na nossa 

democracia não há espaço para o terrorismo". A radicalização pode ser contrariada através da 

prevenção. Um dos quatro principais objetivos da política anti-criminosa252 é formular uma nova 

política criminosa e punitiva moderna, com intervenções sobre as condições de vida dos reclusos 

e com o respeito pelos direitos humanos. Ao mesmo tempo, o Ministro anunciou alterações no 

sentido de potenciar o sentido de segurança dos cidadãos, transferindo as competências do 

sistema prisional do Ministério da Justiça para o Ministério da Proteção do Cidadão.  

Na sua declaração, o ministro apontou ainda: "Hoje em dia, nos países democráticos, é 

impossível combater o crime e a delinquência se os direitos forem violados. Os dois não estão 

separados. Ficam sempre juntos. O Ministério tem uma escolha estratégica. Segurança 

doméstica, segurança da cidade, segurança no país. E o pré-requisito para conseguirmos a 

segurança é o seguinte: o Ministério da Proteção do Cidadão deve ser um Ministério da Proteção 

dos Direitos dos Cidadãos. Temos de referir que a situação nas prisões nos últimos anos está 

fora de ordem. Os direitos foram violados pelo crime organizado. Assassinos de crime 

organizado assassinam inocentes dentro e fora das prisões". O comunicado sublinhou ainda que 

a segurança dos reclusos e funcionários será restabelecida e que a prisão produzirá trabalho 

penitenciário. Especialmente para a abolição da prisão de Korydallos, ele disse que já estão a ser 

tomadas medidas para estabelecer uma penitenciária não urbana dentro de Attica, perto de 

uma estrada principal para facilitar o acesso. 

Por último, mas não menos importante, parece que o sistema penitenciário estará no centro das 

atenções do novo governo grego, uma vez que, de acordo com as suas declarações pré-

eleitorais253, tencionam restaurar as prisões de segurança mais elevadas (tipo C) para terroristas 

impenitentes. 
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Itália 

Contexto 

É inegável que a atenção da opinião pública em relação ao terrorismo e, em particular, ao 

fenómeno chamado jihadismo, tornou-se uma questão-chave na agenda nacional e 

internacional.  

Além disso, tem-se dedicado especial atenção às dinâmicas de radicalização no ambiente 

prisional como um local que pode levar as pessoas vulneráveis a tornarem-se terroristas. Falta 

consenso sobre o papel do ambiente prisional na facilitação da radicalização e vale a pena 

estudar a posição do professor Useem254 como uma visão alternativa sobre esta questão. 

Naturalmente, embora se recorde que apenas um pequeno número de reclusos foi realmente 

radicalizado255, é muito importante manter-se vigilante quanto a possíveis caminhos de 

radicalização dentro e fora das prisões256. Com efeito, a dinâmica da radicalização na prisão não 

foi muito estudada, sobretudo devido às dificuldades em recolher informações úteis.257 

A Itália começou a preocupar-se com o tema alguns anos mais tarde em comparação com outros 

países europeus (sobretudo porque, do ponto de vista demográfico, o primeiro grupo de 

imigrantes de segunda geração só se tornou adulto nos últimos anos), instituindo um sistema 

de prevenção direcionado com uma abordagem multinível que será discutida neste capítulo. 

Segundo Vidino258, a Itália foi um dos primeiros países europeus a sentir uma forte presença 

jihadista desde a década de 1990 devido ao ativismo do grupo Norte-Africano. No início de 2000, 

porém, quando a maioria dos países europeus enfrentava uma ameaça crescente colocada por 

redes jihadistas de estrangeiros e extremistas domésticos, a cena italiana era relativamente 

tranquila. 

Desde o início tem sido possível identificar terroristas presos como principalmente do tipo 

solitário. Isto significa que o contexto italiano está mais sujeito à ação de pessoas que não 

pertencem à criminalidade organizada internacional, mas que escolhem por si só para se 

tornarem terroristas e seguirem um caminho de radicalização (que pode ser desenvolvido de 

diferentes maneiras).  

O facto de o jihadismo autóctil ser o modelo mais relevante em Itália não significa que a rede 

tradicional já não esteja mais ativa no país. De acordo com o relatório de Vidino, foram 

fortemente afetados por um grande número de detenções e expulsões do país.  

A maioria dos extremistas solitários inicia o seu caminho graças a uma rede social ou à internet 

em geral, e normalmente não estão ligados a ações violentas, mas exercem a sua militância 

apenas através da internet, publicando e espalhando material de propaganda.  

 
254 Useem, B. (2011). Testimony of Professor Bert Useem before the United States house of Representatives Committee on 
Homeland Security. https://homeland.house.gov/activities/hearings/the-threat-of-muslim-american-radicalization-in-us-
prisons 
255 Brandon, J. (2009). “The danger of Prison radicalisation in the West”. CTC Sentinel, Vol. 2, Issue 12. 
256 Hamm, M. (2013). The Spectacular Few: Prisoner Radicalisation and the Evolving Terrorist Threat. New York: New York 
University Press; King, R. and McDermott, K. (1990). “‘My geranium is subversive’: Some notes on the management of 
trouble in prisons”. British Journal of Sociology 41.  
257 Cilluffo, F., Saathoff, G.B., et. al. (2006). Out of the Shadows. Getting Ahead of Prisoners Radicalisation. Washington, DC: 
The George Washington University; Dindo, S. (2015). “Radicalisation en prison: une question prise à l’envers?”. Dedans 
Dehors, 87, 4 april 2015.  
258 Vidino, L. (2014). Il Jihadismo autoctono il Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione. Milan: Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale. 
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Este tipo de comportamento é proibido pelo Art. 270 do Código Penal Italiano que pune a 

formação para atividades terroristas, incluindo as internacionais. O comportamento 

incriminatório, no entanto, nem sempre é fácil de detetar, e quando envolve os italianos 

convertidos ao Islão, a expulsão do país não é aplicável. 

Em alguns casos, a militância na internet pode passar para a vida real, e quando acontece 

normalmente envolve pessoas que não pertencem a mesquitas italianas, que não estão ligadas 

a grupos terroristas tradicionais como Al Qaeda e usam a internet para comunicar. Podem 

decidir mudar-se para o estrangeiro e aderir a uma rede jihadista através da ajuda de pessoas 

que podem oferecer contactos estratégicos com grupos bem organizados fora da Europa e que 

não são necessariamente pessoas marginalizadas com problemas económicos.259 

Para descrever a abordagem italiana da luta contra o terrorismo internacional, temos de 

considerar o Código Penal Italiano, o Código do Processo Penal italiano e um certo número de 

leis específicas que entraram em vigor desde 2001, após os acontecimentos que mudaram 

irremediavelmente os ativos globais da paz em todo o mundo. 

Como parte das disposições dos principais atos legislativos acima mencionados, vale a pena 

recordar que as quatro leis mais importantes para combater o terrorismo internacional 

entraram em vigor na sequência do ataque às torres gémeas de 11 de setembro de 2001 (Lei de 

18 de outubro de 2001 n. 374), o atentado de Londres em julho de 2005 (Lei de 27 de julho de 

2005 n. 144), o ataque de Paris de janeiro de 2015 (Lei de 18 de fevereiro de 2015 n. 7) e após o 

ataque do camião de Nice em julho de 2016 (Lei de 28 de julho de 2016 n. 153; o objeto desta 

lei foi a ratificação de alguma convenção internacional e protocolos, pelo que não está 

estritamente ligado ao ataque de Nice). Antes destas quatro leis, a luta italiana contra o 

terrorismo era quase exclusivamente orientada para o terrorismo interno (de direita e de 

esquerda), que exigia uma abordagem repressiva muito diferente.  

A primeira alteração foi feita pela lei de 2001 que introduziu no Código Penal a ideia do 

terrorismo internacional (Art. 270 bis). Antes desta lei, as únicas ofensas processadas relevantes 

eram orientadas a nível nacional. A outra mudança relevante está ligada ao financiamento do 

terrorismo – até então, o financiamento não era considerado parte do crime, enquanto agora é 

e pode ser punido em conformidade. Do ponto de vista da investigação, esta lei prevê maiores 

poderes da polícia enquanto procura provas relevantes. 

A Lei de 27 de julho de 2005 n. 144 permite ao Ministério do Interior e ao prefeito competente 

aplicar uma expulsão imediata de um estrangeiro quando existem sérias preocupações de que 

a sua presença em território italiano possa facilitar as redes terroristas, tanto internas como 

internacionais. 

Além disso, a lei em questão criminalizou ofensas adicionais, tais como a prestação de 

informações sobre a forma de fabricar armas de fogo, explosivos ou armas químicas, mesmo 

sem a presença de uma intenção terrorista específica. Além disso, o novo Art. 497 bis do Código 

Penal pune a fabricação de identidades falsas e documentos necessários para viajar para o 

estrangeiro, enquanto o Art. 270 pune o recrutamento para participar numa organização 

terrorista em Itália ou no estrangeiro, e formação para participar numa organização terrorista. 

 
259 Como tem sido discutido em profundidade num papel académico sobre radicalização na Quénia, não há provas de 
que as pessoas que se tornam terroristas tenham um baixo nível de inclusão económica ou não estejam integradas na 
sociedade local; ver: Rink, A. and Sharma, K. (2016). “The Determinants of Religious Radicalisation: Evidence from Kenya”. 
Journal of Conflict Resolution, vol. 62, No 6.; ver também: Awan, I. (2013). “Muslim Prisoners, Radicalisation and 
rehabilitation in British Prisons”. Journal of Muslim Minority Affairs, 33: 3. 
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Art. 270 não cria nenhum novo crime, mas dá uma definição precisa e compreensiva do que 

constitui comportamento com um objetivo terrorista.  

A Lei n. 43 de 2015 acrescentou uma nova parte ao Art. 270 do Código Penal no que diz respeito 

aos combatentes estrangeiros, ao prescrever uma pena de prisão entre 5 e 8 anos para pessoas 

matriculadas com o objetivo de cometer atos de terrorismo internacionais, enquanto a violação 

de recrutar pessoas para se tornarem combatentes estrangeiros já tinha sido punida com uma 

pena de prisão entre 7 e 15 anos. A Lei também criminalizou o novo delito de "organização de 

transferências com o objetivo do terrorismo" (Art. 270, Para. 1). O Código Penal também pune 

os chamados "terroristas solitários", referindo-se às pessoas que se auto-treinam para o 

terrorismo. 

No que diz respeito a questões processuais, a Lei n. 43 de 2015 atribui às autoridades judiciárias 

um poder mais forte para monitorizar, parar e processar a propaganda através da Internet. Além 

disso, são introduzidas um certo número de medidas de precaução financeira e pessoal para 

combater as atividades de grupos terroristas.  

Para o mesmo efeito, a Lei de 28 de julho de 2016 n. 153 introduziu uma nova ofensa: "o 

financiamento do comportamento com o objetivo terrorista", punindo desta forma todos os que 

apoiam economicamente grupos terroristas. Outra nova e importante ofensa diz respeito a 

"atos de terrorismo nuclear" e pune pessoas que criam uma arma nuclear ou um risco de ataque 

nuclear, com uma intenção terrorista. 

Dinâmicas de radicalização 

Como salientou, a Itália tem uma história distinta do jiadismo em que os terroristas solitários 

desempenham um papel mais proeminente do que a rede tradicional de grupos terroristas.  

Segundo Vidino, o que os atores solitários têm em comum é a situação de marginalização e uma 

espécie de fraqueza psicológica. O centro do jihadismo italiano sempre esteve localizado na mais 

famosa mesquita de Milão (a chamada mesquita da Rua Jenner), que durante um certo período 

contou com a presença de membros do Jamaat Islamiya egípcio. Esta mesquita, juntamente 

com as mesquitas de Turim, Bolonha e Nápoles (usada sobretudo por redes argelinas) tornaram-

se centros de recrutamento de combatentes para a Bósnia e Iraque. Na década de 1990, 

dificilmente se podia falar do jihadismo italiano, uma vez que não se tinha realizado nenhum 

ataque direto em solo italiano260. Desde a década de 2000, houve algumas tentativas de ataques 

terroristas, realizados por atores solitários (2002, 2003, 2004, 2008, 2009), mas o número de 

pessoas radicalizadas não sugere qualquer risco real para a segurança italiana. Alguns casos 

isolados, no entanto, geraram uma preocupação específica, como o italiano de 24 anos 

convertido ao Islão que morreu durante os combates na Síria em 2013. 

Tendo em conta estes casos, é possível dizer que os imigrantes de segunda geração e os cidadãos 

italianos convertidos ao Islão podem estar num risco muito maior de radicalização do que os 

imigrantes de primeira geração. A disseminação de atores solitários não impede a Itália de 

acolher redes terroristas tradicionais (especialmente da Tunísia) que tentam manter-se em 

contacto com indivíduos e células italianas para fins de propaganda. De facto, nos últimos 

 
260 Gaudino, U. (2018). “Islam e radicalizzazione jihadista in Italia. Cosa possiamo imparare dal caso francese?”. Iriad Review, 
vol. n. 4. 



94 
 

tempos tem havido um aumento dos contactos entre o ramo tunisino de Ansr Al-Shari'a de 

influência salafista.261 

Além disso, o caminho de radicalização padrão passa pela internet, enquanto o papel das 

mesquitas é marginal com apenas um pequeno número de lugares frequentados por 

extremistas que são tolerados pelos líderes religiosos das mesquitas.  

Tendo em conta o acima referido, é de notar que a recolha (ou disponibilidade) de dados sobre 

esta questão não pode ser concedida. Pelo contrário, é muito difícil capturar a cena italiana 

através de dados atualizados e relevantes. O relatório anual das atividades da polícia italiana 

deve ser considerado uma das fontes mais importantes e fiáveis (os dados também podem ser 

obtidos a partir de boletins de criminalidade, mas, como é sabido, não são recolhidos de forma 

sistemática e estatisticamente fiável). 

A tabela a seguir é retirada do último relatório da polícia nacional publicado em agosto de 2018. 

Justapõe os períodos 2016-2017 e 2017-2018 e tem em conta os dados mais recentes 

disponíveis. 

Tabela 11. Estatísticas policiais sobre indivíduos detidos, expulsos, ou colocados sob vigilância 

por extremismo em Itália (agosto de 2016-julho 2018) 

 1 de agosto de 2016 - 

31 de julho de 2017 

1 de agosto de 2017 - 

31 de julho de 2018 

Expulsão por razões de 

segurança 

96 108 

Dos quais, Imam 8 2 

Extremistas presos* 24 43 

Combatentes estrangeiros 

monitorizados  

125 135 

Dos quais, mortos 37 48 

Dos quais, de regresso à 

Europa 

22 26 

Pessoas sob vigilância  272,557 510,492 

Veículos verificados  87,262 195,434 

Navios a motor verificados 165 316 

Fonte: Dossier Viminale Ferragosto 2018, www.interno.it.  

Riscos de radicalização nas prisões 

A população prisional em Itália, em 31 de maio de 2018, era de 58.569 indivíduos, 2.499 das 

quais mulheres, e 19.929 estrangeiros, maioritariamente oriundos de Marrocos (16,4% do total 

da população prisional estrangeira), da Roménia (12,9% do total da população prisional 

estrangeira) e da Albânia (12,6% do total da população prisional estrangeira). A Itália tem 190 

estabelecimentos prisionais e a sua capacidade global, segundo o Ministério da Justiça, é de 

50.615 pessoas.  

Nos últimos quatro anos, o nível de sobrelotação das prisões tem vindo a aumentar e foram 

feitos esforços para resolver o problema estrategicamente após a sentença-piloto da CEDH, em 

 
261 Vidino, L. (2014). Il Jihadismo autoctono il Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione. Milan: Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale.  

http://www.interno.it/
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2013, que determinou que a Itália necessitava de uma política eficaz para melhorar as condições 

prisionais.  

De acordo com os dados oficiais da polícia penitenciária262, o número de guardas prisionais no 

país é de 41.130, mas apenas 32.334 estão efetivamente em serviço, criando uma situação em 

que a taxa de presença nacional nas instalações é de 78,61%. 

Não existem dados oficiais sobre o número de educadores prisionais ou psicólogos envolvidos 

no tratamento penitenciário a nível nacional, mas é geralmente percebido que o seu número é 

insuficiente.263 

De acordo com o último relatório disponível do Departmento de Admnistração Prisional (DAP), 

55,7% dos reclusos declararam-se católicos (32.119 pessoas) e 12,4% -muçulmanos (ou seja, 

7.194 indivíduos que compreendem 36,1% do total da população prisional estrangeira). 

Devido a uma aparente diminuição do número de pessoas prisionais muçulmanas, o DAP 

considerou o número de reclusos de países muçulmanos e descobriu que cerca de 5.000 reclusos 

estrangeiros preferem não declarar a sua fé quando entram na prisão.  

O regulamento penitenciário prevê que cada novo recluso deve ser questionado sobre qual é a 

sua religião (Art. 26). Apesar de as crenças religiosas dos reclusos serem conhecidas, os dados 

raramente são atualizados. Os últimos dados acima mencionados (a 31 de dezembro de 2017) 

mostram que os católicos eram a maioria, o que não é surpreendente, mas esta maioria 

encolheu em comparação com há algumas décadas, quando havia poucos imigrantes na prisão. 

De acordo com os dados de 2017, 34,4% da população prisional era constituída por estrangeiros 

(19.859, de um total de 57.737), o maior grupo dos quais auto-declarados como muçulmanos. 

Em comparação, o seu número em 2016 foi de 7.646, o que é cerca de 500 a mais. Pelos dados 

disponíveis, no entanto, parece que muitos preferem não divulgar a sua fé por medo da 

discriminação com base em crenças religiosas. No início de 2016, os muçulmanos 

representavam 26,3% do número total de reclusos (14.235). O DAP, porém, decidiu verificar os 

dados da auto-denúncia em relação à religião contra o número de reclusos oriundos de países 

muçulmanos e chegou a 11.029 pessoas em 2016 e 12.567 em 2017. Este último número 

significa que 5.373 dos cidadãos de países muçulmanos se abstiveram de divulgar a sua fé em 

2017. A percentagem dos que se auto reportaram como ateu no mesmo ano foi de 42,9% (contra 

menos 500 reclusos no anterior), o que parece ser um número elevado. Os dados, juntamente 

com uma certa prática consolidada dentro das prisões, mostram uma tendência para não 

declarar a religião, presumivelmente com medo de discriminação.  

O DAP analisa esta questão no seu relatório anual sobre a prevenção da radicalização, que revela 

que o ambiente prisional pode prejudicar o direito à prática da sua religião. 

Locais de culto 

O direito de professar a sua religião envolve tanto a esfera privada como a esfera pública. Em 

particular, é necessário participar nos ritos coletivos liderados por ministros e adorar, acima de 

tudo, em locais apropriados. A obrigação de alocar locais adequados para adoração cabe ao 

chefe do Estado. No caso da Católica, tais lugares designados estão presentes – todas as 

instituições penais têm pelo menos uma capela, e muitas têm mais do que uma. Não é o caso 

 
262 www.poliziapenitenziaria.it 
263 Martello, C. P. (2018). “Radicalizzazione e libertà di culto”. Antigone.it. http://www.antigone.it/quattordicesimo-
rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/radicalizzazione-e-liberta-di-culto/ 

http://www.poliziapenitenziaria.it/
http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/radicalizzazione-e-liberta-di-culto/
http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/radicalizzazione-e-liberta-di-culto/
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de outras confissões – das 86 instituições visitadas, apenas 20 (23%) tinha espaços não católicos 

para cultos. Isto significa que em 77% dos institutos penais, os reclusos não tinham outro espaço 

que não a sua cela para rezar, o que representa um certo risco, uma vez que não ter um lugar 

para a oração comum é geralmente considerado propício à radicalização.264 

A organização da religião dentro das prisões 

A lei prisional italiana prevê a presença de um guia espiritual dentro da prisão, um papel 

tradicionalmente desempenhado pelo capelão católico (há 314 capelães para 189 

estabelecimentos prisionais). Todas as outras religiões têm também o direito de ter o seu 

próprio representante a servir as suas necessidades espirituais na prisão. Na prática, porém, 

este direito dificilmente pode ser aplicado, uma vez que é difícil identificar imãs muçulmanos 

reconhecidos. No final de 2017, apenas 25 imãs estavam formalmente presentes dentro das 

prisões italianas, na sequência de um longo processo de autorização por parte do Ministério do 

Interior. Além disso, os reclusos muçulmanos podem contar com 41 voluntários que, como tal, 

não são tão livres como os imãs na prestação de apoio às atividades religiosas dos reclusos265. 

Já em 2015, foi feito um acordo entre o Departamento Italiano de Administração Prisional e a 

União dos Muçulmanos em Itália (UCOII) para atribuir experimentalmente imãs a 8 

estabelecimentos prisionais e, posteriormente, reproduzir o modelo em todas as instalações 

prisionais, mas até agora não foi implementado qualquer parte do acordo. 

A atitude de 97 imãs auto-nomeados assumindo este papel enquanto estavam na prisão, e os 

44 reclusos que se converteram ao Islão enquanto estavam presos, devem ser diferentes, uma 

vez que a prevalência desses clérigos é geralmente reconhecida como um fator que pode 

aumentar o risco de radicalização.266 

Regime prisional para presos radicalizados ou reclusos em risco de 

radicalização 

Como é bem sintetizado pelo relatório da Antígona267, o sistema prisional italiano identifica três 

níveis diferentes de detenção em caso de (possível) radicalização: 

• reclusos condenados por crimes ligados ao terrorismo (alta segurança); 

• reclusos condenados por crimes comuns mas que defendem uma ideologia violenta ou 

considerados líderes carismáticos (segurança média); 

• reclusos que podem ser facilmente radicalizados – seguidores (terceiro nível/baixa 

segurança). 

Um regime prisional diferente (AS2) está associado a cada uma destas três categorias.  

Os reclusos da primeira categoria estão detidos em regime de alta segurança, regulado por 

circulares do DAP muito mais do que pela lei penitenciária (em 2017, foram detidas 62 pessoas 

ao abrigo deste regime, menos 41% do que no ano anterior). Estão detidos em diferentes 

 
264 Giordano, 2012  
265 Giordano, 2012; La Sala, 2012  
266 Sobre esta questão ver: Liebeling, A., Armstrong, R., Ryan, J. W., and Bramwell, R. (2015). Locating Trust in a Climate of 
Fear: Religion, Moral Status, Prisoner Leadership, and Risk in Maximum Security Prisons. Prison Research Centre, Institute 
of Criminology. University of Cambridge; Weber, M. (1968). On Charisma and Institution Building. Chicago: The University 
of Chicago Press, p. 48.; Campbell, C., and Connolly, I. (2008). “A model for ‘The war against terrorism’? Military Intervention 
in Northern Ireland and the 1970 Falls Curfew”. Journal of Law and Society, 33, 3. 
267 Martello, C. P. (2018). “Radicalizzazione e libertà di culto”. Antigone.it. http://www.antigone.it/quattordicesimo-
rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/radicalizzazione-e-liberta-di-culto/ 

http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/radicalizzazione-e-liberta-di-culto/
http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/radicalizzazione-e-liberta-di-culto/
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instalações do País: Sassari (26), Rossano (19), Nuoro (11), Torino (2), Ferrara (2), Brescia (1) e 

Lecce (1). Apenas 4 deles estão a cumprir uma pena final, todos os outros estão em prisão 

preventiva. 

Além dos 62 reclusos em alta segurança, há 444 reclusos monitorizados com diferentes níveis 

de segurança. Assim, o total de reclusos monitorizados é de 506, mais 72% do que em 2016, 

quando havia apenas 365 desses reclusos. Destes, 62 pessoas são detidas por terrorismo e 180 

por crimes comuns mas consideradas radicalizadas enquanto encarceradas (contra 165 em 

2016). Para ambas as categorias foi ativado o mais alto nível de segurança e os reclusos foram 

mantidos separadamente dos outros reclusos. Outros 150 reclusos foram detidos em regime de 

segurança média (contra 76 em 2016), e 114 reclusos foram detidos sob baixa segurança (contra 

126 em 2016). 

A monitorização que é utilizada para classificar os reclusos e localizá-los no diferente regime de 

segurança é implementado pela Unidade Central de Investigação (NIC) e pelo Comité de Análise 

Estratégica Antiterrorismo (CASA). O CASA está alojado no Ministério do Interior e é liderado 

pela Direção Central da Polícia Preventiva; a comissão é igualmente competente em matéria de 

controlo online como medida de prevenção de atos de terrorismo.  

Os dados relativos às relações entre os reclusos e o mundo exterior são analisados uma vez por 

mês para os reclusos com maior segurança, de dois em dois meses para os que estão em regime 

de segurança média, e apenas quando considerados necessários para todos os outros reclusos. 

O procedimento ao abrigo do qual os reclusos são identificados como radicalizados envolve 

elementos subjetivos e objetivos: os funcionários prisionais tomam conhecimento de mudanças 

na prática religiosa ou nas perspetivas pessoais ou no dia-a-dia, partilham informações com os 

agentes do CASA, que, por sua vez, complementam as informações provenientes de prisões com 

ocorrências específicas na sociedade em geral para as quais são monitorizadas. O que dificulta 

principalmente o processo de identificação, no entanto, é a barreira linguística – em 2017, por 

exemplo, apenas 10 funcionários prisionais frequentaram cursos em língua Árabe, demasiado 

desproporcionados para o risco real de radicalização. 

No que diz respeito à formação de sensibilização para a radicalização dos funcionários prisionais, 

em 2017 o DAP ofereceu oportunidades de formação a 758 funcionários. Esta formação 

contínua ad-hoc continua a ser uma necessidade primordial para a administração prisional 

italiana.  

Dado que a utilização dos instrumentos Integra para avaliar o risco de radicalização existente na 

prisão não é autorizada na administração prisional italiana, poderia ser útil referir-se a uma 

investigação anterior desenvolvida pela Universidade de Brescia268 com a aprovação do antigo 

chefe do DAP e publicada na sua versão completa no Jornal Italiano de Criminologia. Os dados 

recolhidos durante o estudo estão totalmente disponíveis e podem ser livremente utilizados 

para fins académicos. 

A referida investigação foi levada a cabo pelo Gabinete do Fiador de Brescia, em colaboração 

com o Gabinete do Fiador de Reggio Calabria e a Universidade de Brescia, na linha do projeto 

FORII - Liberdade de Religião, destinado a produzir um quadro científico adequado para ações 

privativas nas prisões italianas adequadas para serem utilizadas pelo DAP, e em conformidade 

com as recentes orientações adotadas pelo Comité de Ministros em 2-3 de março, 2016 (Secção 

 
268 Ravagnani L., Romano, C. A. (2017). Il radicalismo estremo in carcere: una ricerca empirica. Rassegna Italiana di 
Criminologia, vol. IV. 
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IV, pontos d, e, Para. VII) e à experiência de prevenção e formação recolhida e divulgada pela 

Rede Europeia de Sensibilização para a Radicalização (RAN). O esforço visou também 

proporcionar um conhecimento adequado das condições e situações em que a fé islâmica é 

professada dentro das prisões e detetar quaisquer distorções no exercício desse direito. Os 

objetivos e intenções acima referidos são hoje considerados prioritários, tendo em conta o 

amplo esforço cognitivo que os países europeus têm vindo a desenvolver há algum tempo. 

O presente artigo discute as questões estritamente relacionadas com a religião, evitando 

comentários sobre todos os outros dados recolhidos. A investigação foi realizada usando um 

questionário anónimo administrado aos reclusos islâmicos.  

Graças à colaboração do Imã da Comunidade Islâmica de Verona, o questionário foi traduzido 

para árabe para facilitar a compreensão das questões por reclusos que não possuem o pleno 

comando da língua italiana. O problema linguístico surgiu muito claramente durante a 

administração: muitas vezes os autores precisavam de explicar o significado correto das 

questões e o objetivo da investigação, basicamente, confrontados com suspeitas por parte dos 

reclusos.  

Para permitir uma interlocução consciente e significativa com os reclusos, que usam registos 

linguísticos extremamente heterogéneos, foi utilizado um apoio explicativo em inglês, francês e 

espanhol, pois em quase todos os casos os entrevistados estavam em melhor comando desta 

língua em comparação com o italiano. Em cerca de dez casos, os detidos responderam às 

perguntas usando o árabe.  

Um segundo problema estava relacionado com a compreensão conceptual do questionário, 

desenvolvido em colaboração com a Universidade de Milão, mas não facilmente compreendido 

por estrangeiros.  

Note-se que, tendo ultrapassado a comunicação relatada e a divergência inicial, as entrevistas 

com os reclusos islâmicos foram para muitos deles uma rara ocasião de intercâmbio com 

pessoas do mundo exterior. Foi por isso que desencadeou uma multiplicidade de pedidos da sua 

parte, que vão desde os puramente materiais até aos mais complicados, de natureza espiritual 

e intelectual. 

Os reclusos que participaram na investigação foram recrutados com base numa adesão livre e 

espontânea à proposta, e a plena consciência da iniciativa e dos objetivos subjacentes foram 

garantidas por uma explicação adequada e precisa fornecida pelos investigadores aos reclusos 

durante a entrevista.  

Foi igualmente dada uma garantia igualmente de respeito pelo anonimato e foi explicado que 

os dados obtidos, após serem tratados com confidencialidade adequada, seriam fundidos num 

coletor nacional. Apesar de tais explicações e tranquilidade, um dos reclusos recusou-se a 

responder e pediu permissão para regressar à sua cela. 

No total, foram entrevistados 175 reclusos, dos quais 165 professaram o Islão e 10 tinham outras 

convicções religiosas ou eram não crentes. As instalações onde os questionários foram 

distribuídos situam-se nas regiões norte, centro e sul da Itália. 

As três últimas questões colocadas pelo questionário representaram a parte mais importante 

do inquérito. Naturalmente, estas foram as questões que conduziram a uma maior divergência 

e, sempre, as respostas a estes pontos foram precedidas de garantias sobre o respeito do 

anonimato e a garantia de confidencialidade. Alguns reclusos, porém, quiseram afirmar 
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abertamente as suas ideias sobre o problema específico, chegando mesmo a pedir para assinar 

o questionário e, assim, afirmar abertamente as suas convicções e opiniões. 

A possibilidade de na prisão ser gerado um risco de adesão aos ensinamentos fundamentalistas 

com o consequente perigo de radicalização dos reclusos islâmicos foi avaliada da seguinte 

forma: 

Tabela 12. Risco de radicalização na prisão de acordo com reclusos 

Risco de radicalização na prisão: 
ponto de vista dos reclusos 

Não 
66.2 

Sim, 
17.7 

Sem 
resposta 
16.1 

É interessante notar que, no âmbito do pequeno grupo de controlo constituído por reclusos não 

muçulmanos que receberam o mesmo questionário, o valor NO ultrapassou os 90%. Dois terços 

dos reclusos muçulmanos inquiridos consideraram que o perigo da radicalização na prisão era 

inexistente ou sobrestimado. O restante um terço considerou que tal risco estava presente ou 

não respondeu.  

Por uma série de razões, entre as quais o medo ou reticência observados ao falar sobre o tema 

específico (devido, em primeiro lugar, à perceção de ser imediatamente colocado sob 

observação rigorosa por tomar qualquer posição sobre o risco de radicalização ou tópicos 

ligados), é plausível acreditar que mesmo aqueles que não responderam devem ser rastreados 

de volta ao grupo que considera o risco provável. Isto significa que dois terços dos reclusos não 

consideram o risco de radicalização existir, enquanto um terço considera que é substancial. 

O conceito de fundamentalismo desperta uma grande incerteza definicional na doutrina e é 

relatado pelos reclusos com uma série de significados heterogéneos e compósitos, pelo que foi 

necessário um esforço agregado para identificar algumas categorias. As seguintes definições 

surgiram dos questionários: 

Tabela 113 Significados de fundamentalismo de acordo com os reclusos 

entrevistados 

Fanatismo 

Falta de conhecimento dos reais valores do Islão 

Manipulação dos reais valores islâmicos  

Instrumentos políticos para adquirir o poder 

Problema individual ligado à saúde mental e psicopatologia  

O último ponto do questionário (tabela 14) tentou investigar a perceção da amostra 

entrevistada de como os reclusos poderiam estar "em risco de radicalização". Esta questão, na 

prática, também chamou a atenção para as necessidades sentidas como mais urgentes pelos 

próprios inquiridos. 

O tema das necessidades dos reclusos estrangeiros exigiria um tratamento específico269, 

sobretudo no que se refere à proteção do direito de professar a sua fé (i.e., não é por acaso que 

 
269 Ravagnani, L.., Romano, C. A. (2010). “Sistema carcerario e trattamenti inumani o degradanti”. Rassegna Italiana di 
Criminologia, IV, 1 
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a maior parte das sugestões manifestam preocupação com a esfera religiosa). Analisando o que 

foi sugerido pelos reclusos em termos de prevenção, note-se que estão bem cientes das 

melhores estratégias (excluindo a pena de morte para os terroristas) para reduzir a 

disseminação de ideias radicais, por um lado, e o risco de conflitos internos, por outro. 

Aparentemente, existe agora um forte acordo entre especialistas e profissionais do sistema 

prisional sobre fatores de radicalização, como os locais de oração e os ensinamentos religiosos 

adequados, e o acesso de imãs às instalações. Fatores como ouvir estrangeiros, o confronto 

entre grupos de fé islâmica e o intercâmbio inter-religioso, no entanto, continuam a ser menos 

explorados. No entanto, em relação a estas últimas, as orientações europeias são 

decididamente claras – facilitar o diálogo e utilizar estratégias de intervenção baseadas nas 

narrativas alternativas são fundamentais em termos de prevenção. Tal como sugerido pela Rede 

de Sensibilização para a Radicalização (rede europeia de profissionais que faz parte da Comissão 

Europeia e que trata da prevenção da radicalização), este papel pode ser gerido com melhores 

resultados se for organizado pelo sector não governamental. Com efeito, na maior parte dos 

casos, as NGOs são muito mais reconhecidas pelas partes interessadas como interlocutores de 

confiança, mais bem equipadas para prestar ajuda prática à gestão das suas dificuldades diárias. 

A sugestão de que esta tarefa preventiva não é levada a cabo pelas agências governamentais 

está bem motivada no esquema preparado para o documento de prevenção da RAN, e a 

oportunidade de chamar a atenção dos detidos para exemplos da vida quotidiana gerida 

enquanto em respeito pelos direitos fundamentais de cada ser humano não pode ser ignorada.  

Tabela 124 Perceção sobre formas de ajudar reclusos em risco de radicalização 

islâmica 

Perceção sobre como ajudar reclusos em risco de radicalização islâmica 

Preparar o lugar adequado para a oração dentro da prisão 
Oferecer um ensino religioso adequado 
Permitir imãs de entrar nas instalações prisionais 
Oferecer serviços de escuta a estrangeiros 
Organizar um grupo de discussão através de reclusos islâmicos 
Alargar a possibilidade de trabalhar, estudar e conhecer a família dentro da prisão 
Condenar à morte terroristas 
Vigiar os suspeitos dentro da prisão 
Oferecer grupo de discussão com reclusos de diferentes crenças 

Source: RAN Issue Paper 01/10/2015, Counter Narratives and Alternative Narratives. 

A escuta deve seguir um caminho baseado em narrativas que ofereçam leituras do mundo 

ocidental em termos de valores e princípios positivos. A utilização de narrativas alternativas 

e/ou contra-narrativas (baseadas na demolição sistemática do pensamento radical numa 

perspetiva de oposição resumida na abordagem verdade/mentira) pode ser muito eficaz nas 

abordagens de desradicalização e desvinculação. É claro que as narrativas alternativas podem 

oferecer aos interlocutores uma forma de se conectarem, em vez de dividirem as culturas, mas 

isso só seria possível através das lentes dos direitos humanos. Tal diálogo dificilmente pode ser 

realizado pelas agências que representam o governo – seria difícil imaginar uma relação 

empática entre alguém que privou uma pessoa da sua liberdade e a pessoa que sofre tal 

privação. A resistência aos sistemas governamentais considerados antagónicos, racistas e 

discriminatórios minaria, de facto, qualquer tentativa de diálogo construtivo. 
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A utilização de narrativas alternativas e contra-narrativas é muito difundida na contradição da 

radicalização online e nos contextos escolares, embora seja menos utilizada em termos de 

prisão. No entanto, os poucos estudos científicos sobre o assunto estão de acordo em que estes 

instrumentos devem ser fulcrais na luta contra o extremismo violento. De facto, os próprios 

extremistas formularam formas de distanciar-se das ideologias violentas – da exposição a fontes 

alternativas de informação, através do desmantelamento de hipocrisias em que se baseia o 

pensamento fundamentalista, à excitação e exaltação da propaganda terrorista vendida como 

uma fuga ao tédio.  

Isto é exatamente o que alternativas e contra-narrativas podem oferecer isto a indivíduos na 

prisão. No entanto, para ser eficaz, uma campanha de prevenção não pode ser esporádica, mas 

deve tornar-se parte integrante de um caminho de tratamento e deve basear-se em emoções 

fortes e acarinhadas em vez de dados e teorias. Se estruturada nestes termos, uma estratégia 

também pode ser eficaz na prevenção da reincidência e servir como um instrumento que facilita 

o regresso dos reclusos à sociedade após cumprir o seu mandato. 

No que se refere às vias ativadas a nível europeu na área penitenciária para a prevenção da 

radicalização e da gestão dos terroristas na prisão, é útil referir-se à recolha de boas práticas 

publicadas pela RAN. Os documentos disponíveis mostram que a maioria das boas práticas diz 

respeito à formação de pessoal prisional e de reinserção em termos de identificação de possíveis 

sinais de risco, compreensão dos métodos de comunicação alternativa das diferentes culturas 

presentes nas prisões (com especial atenção para o islâmico) e gestão de situações de 

conflito/emergência dentro das instituições. Entre as boas práticas relatadas, faz-se também 

referência à formação oferecida aos funcionários prisionais em Itália, promovida pelo DAP. 

Por outro lado, as abordagens destinadas a tomar conta do sujeito considerado em risco ou já 

radicalizado são muito mais baixas e foram ativadas, por exemplo, pela Suécia e pelos Países 

Baixos.  

A abordagem proposta pelo Gabinete do Fiador de Brescia está em consonância com o que já 

foi implementado em todos os projetos mencionados. Em particular, tendo em conta a estrutura 

do modelo sueco, é fácil ver como o terceiro módulo lida com a reconstrução da identidade da 

pessoa envolvida através de modelos alternativos de gestão de conflitos. O módulo baseia-se, 

de facto, em nove categorias de exercícios cognitivos comportamentais (dirigidos a sujeitos que 

demonstraram que podem usar a chamada "linguagem da mudança"), entre as quais existem as 

relacionadas com a impulsividade, gestão da ansiedade e frustração, a compreensão dos valores 

universais, os significados religiosos e o desenvolvimento de competências sociais. 

Os dois primeiros módulos dizem respeito à ajuda prática (gestão dos principais problemas da 

pessoa em questão pelos operadores penitenciários) e às redes sociais (contributo para a 

reconstrução das relações sociais com pessoas especificamente identificadas pelo interessado 

ou com a comunidade em geral). 

Com isto em mente, a experiência começou pelo segundo ano na prisão de Verziano com um 

grupo de reclusos que, através de debates, testemunhos, elaboração das suas próprias 

experiências e experiências dos outros em termos de respeito pelos direitos humanos, está a 

tentar dar-lhes formas alternativas de gerir as dificuldades da vida quotidiana. 
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Perceção entre agentes penitenciários 

Para melhor compreender as dinâmicas que operam dentro das prisões em termos de riscos de 

radicalização, foi entregue uma formação sobre estes temas de fevereiro a junho de 2018 à 

polícia penitenciária, com um questionário anónimo distribuído no início e no final da formação. 

O questionário visava investigar as necessidades e preocupações da polícia penitenciária em 

relação ao tratamento de reclusos (na sua maioria estrangeiros) com comportamento 

extremista. Os dois questionários foram compostos por cinco perguntas, das quais apenas as 

duas últimas da entrada um e a última da saída são relevantes para o tema. Ao todo, foram 

preenchidos 33 questionários, levando às conclusões fluídas e os resultados poderiam ser 

resumidos da seguinte forma. 

A pergunta "Que tipo de recursos gostaria que as suas instalações usassem para gerir 

estrangeiros na prisão, especialmente os que estão em risco de radicalização?" recebeu as 

seguintes respostas: 

• 73,1% dos inquiridos afirmam que seria necessário um conhecimento mais alargado 

entre os funcionários prisionais dos principais elementos das diferentes culturas 

representadas na prisão;  

• 22,4% alegou que seria necessário atribuir locais de culto específicos, sempre e 

facilmente disponíveis para as orações comuns durante o dia (para mostrar um maior 

respeito pelas necessidades religiosas de todas as culturas); 

• 85,5% respondeu que deveria haver uma maior presença de mediadores culturais 

dentro das instalações; 

• 84% declarou que deveria haver uma maior presença de imãs reconhecidos 

provenientes da sociedade em geral e selecionados pelo DAP; 

• 65,3% dos inquiridos consideraram necessário apoio linguístico dentro das instalações 

para melhor compreender as reais necessidades dos reclusos estrangeiros. 

A última questão dos questionários de entrada perguntou "Que tipo de apoio 

pessoal/informação/formação acha necessário para implementar estratégias preventivas 

contra a radicalização?" 96% dos inquiridos concordaram com a necessidade de receber 

formação sobre aspetos culturais, religiosos e linguísticos relacionados com estrangeiros detidos 

em Itália. 

A última questão dos questionários de saída foi sobre a necessidade de formações periódicas 

sobre temas relacionados e 92% dos inquiridos concordaram que o conhecimento de alguns 

elementos da cultura, religião e direito islâmicos, tal como abordados na formação, seria muito 

relevante para a futura gestão de possíveis situações de radicalização na prisão. 

Perceção entre a comunidade muçulmana 

O mesmo questionário foi também utilizado para fazer um levantamento entre os muçulmanos 

da comunidade de Brescia para investigar, entre outras questões, a perceção da sociedade em 

geral no que respeita ao risco de radicalização na prisão. Um total de 68 inquiridos responderam 

às 40 perguntas distribuídas anteriormente aos reclusos, sendo que as perguntas mais 

relevantes para este documento são as duas últimas (o número total de perguntas foi de 40). 
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A pergunta "Acredita que as pessoas na prisão estão em risco de radicalização?" foi 

positivamente respondida por 48,5% dos inquiridos que concordaram que este era um risco real, 

enquanto 17,6% preferiram não responder. A elevada percentagem de pessoas que não 

responderam a esta pergunta deve-se à mesma reticência demonstrada pelos reclusos.  

À última pergunta "Estaria disposto a ajudar alguém que sai da prisão para evitar riscos de 

radicalização?" (dando a entender que se alguém for deixado sozinho após a libertação da 

prisão, pode haver um risco real para eles conhecerem pessoas perigosas que possam 

determinar caminhos de radicalização), 39,7% dos inquiridos preferem não tomar qualquer 

posição respondendo "não sei". 

Os dados recolhidos, mesmo que não sejam representativos de uma grande amostra, apoiam as 

conclusões da amostra dos reclusos:  

• Os muçulmanos em geral estão muito desconfortáveis a falar de radicalização e 

extremismo, provavelmente porque receiam algum tipo de consequências negativas em 

termos de sobrexposição à opinião pública e à polícia. 

• A dinâmica da radicalização continua ligada ao contacto com imãs autoproclamados 

dentro da prisão, em vez de contactos diretos com organizações extremistas 

tradicionais. 

• Os reclusos em risco poderiam ser geridos de forma positiva com alguns programas 

específicos que tratassem da sua origem cultural específica.  

Conclusão e recomendações 

Sem dúvida, a ameaça terrorista é um dos principais desafios da era contemporânea e as 

estratégias para a combater baseiam-se em posições conflituosas, incertezas, dúvidas e poucos 

dados objetivos.  

Neste contexto, a procura de soluções eficazes para a prevenção do risco de radicalização difícil 

de quantificar na prisão é apenas aparentemente desencorajadora.  

A literatura académica sobre esta questão concorda num ponto – que a utilização de estratégias 

de desradicalização é o único método eficaz para tentar ativar um caminho inverso, capaz de 

garantir a remoção permanente dos circuitos terroristas.270 

No entanto, na frente de prevenção, parece que uma utilização correta dos efeitos positivos que 

a religião pode exercer no contexto penitenciário graças à intermediação de guias espirituais 

(imãs), selecionados e devidamente treinados, é a única arma eficaz disponível271. É evidente 

que o respeito pelos direitos humanos dos reclusos, em qualquer contexto e condição que vão 

cumprir a pena, é um pré-requisito fundamental para ativar qualquer política de desvinculação 

que possa produzir resultados positivos. 

E se a hipótese de um perfil de um sujeito mais em risco não faz muito sentido porque as 

variáveis encontradas nos poucos casos analisados na literatura nem sempre se sobrepõem, 

 
270 Neumann, P. R. (2010). Prison and Terrorism. Radicalisation and Deradicalisation in 15 Countries. London: The 
International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence.  
271 Ajouaou, M. (2014). mam Behind Bars: A Case Study of Islamic Spiritual Care in Dutch Prisons towards the Development 
of a Professional Profile. South Carolina: Create Space Independent Publishing Platform; Awan, I. (2013). “Muslim Prisoners, 
Radicalisation and rehabilitation in British Prisons”. Journal of Muslim Minority Affairs, 33: 3. 
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mas, pelo contrário, são muitas vezes contrastantes272, é verdade, também é verdade que os 

sentimentos de humilhação, discriminação e abuso têm sido a causa de crises de identidade que 

resultaram na radicalização e/ou no terrorismo. 

Khosrokhavar273 insiste no sentimento de humilhação vivido por jovens muçulmanos no 

Ocidente, considerados diferentes e inferiores. Mesmo aqueles relativamente bem integrados 

e economicamente ricos podem, na sua opinião, viver este tipo de experiência vitimizante. A 

sua teoria pode ser apoiada pelas palavras de Omar Bakri Mohammed, o líder religioso radical 

exilado do Reino Unido pela sua proximidade com o Estado Islâmico, citado por Lebor274: “As 

pessoas procuram uma identidade islâmica. Se encontrares alguém chamado Maomé, que 

cresceu na sociedade ocidental, ele cede muito para que as pessoas o aceitem. Muda de nome 

para Mike, tem namorada, bebe álcool, dança, faz sexo, raves, rock and roll, depois dizem: "Tu 

és um Paki. Depois de tudo o que deu são um maldito árabe, ou um Paki." 

Embora vindos de um líder considerado radical, estas palavras identificam claramente a 

necessidade do Ocidente: motivar a intolerância generalizada para com o "diferente" através da 

visão igualmente generalizada do Islão como coincidindo com o terrorismo. Se não formos 

capazes de abandonar estereótipos e preconceitos, a difícil tarefa de prevenir a radicalização, 

na prisão ou noutros locais, não será cumprida com qualquer otimismo razoável. 
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Portugal 

Introdução 

Embora Portugal tenha sido até agora poupado no que diz respeito à ocorrência de atentados 

terroristas, isso não significa que a preocupação com os fenómenos do terrorismo e, mais 

concretamente, com a radicalização, seja inexistente. Pelo contrário, tendo em conta as 

orientações internacionais, Portugal tem vindo a adaptar a sua estratégia de combate ao 

terrorismo e começou a olhar mais de perto para este fenómeno nos últimos anos. Esta 

preocupação manifestou-se, entre outras áreas, em termos legislativos, sendo o mais 

importante a aprovação de uma Estratégia Nacional Contra o Terrorismo (ENCT)275 em fevereiro 

de 2015, bem como a Lei de Combate ao Terrorismo (Lei n.º 52/2003) e as suas alterações. A 

criação e o atual reforço da Unidade de Coordenação contra o Terrorismo (UCAT)276 são também 

importantes desenvolvimentos neste domínio. 

Como é amplamente sabido, os ataques terroristas ocorridos nos últimos cinco anos nos países 

da UE (por exemplo, França, Bélgica), bem como a crescente preocupação com o aumento da 

população islâmica radical na Europa e a saída dos cidadãos europeus para a Síria e o Iraque, 

levaram a uma maior consciencialização por parte das agências governamentais locais, 

instituições e organizações sobre a necessidade de combater a radicalização. 

Por isso, vale a pena destacar não só o facto de a Al Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM) ter 

como objetivo a recuperação de Al-Andalus (Península Ibérica do Sul) mas também a ameaça 

inerente socialmente percebida pelo Estado Islâmico nas nossas rotinas diárias e 

ocidentalizadas. Na verdade, Portugal está no mapa "sanguinário" dos jihadistas do Estado 

Islâmico. Como exemplo, um jihadista carregou um mapa do metro de Lisboa numa rede social 

em dezembro de 2011277. No entanto, as autoridades portuguesas afirmaram que a ameaça de 

ataques em Portugal é menor do que noutras partes da Europa, uma vez que a maioria dos 

jihadistas com passaporte português residem efetivamente noutros países europeus, 

principalmente no Reino Unido, em França e nos Países Baixos. Assim, a maioria destes 

indivíduos parece ser descendentes de famílias de segunda e terceira geração que migraram 

para outros países europeus em busca de trabalho. Outros parecem ser descendentes de 

imigrantes de antigas colónias portuguesas, como Angola, Guiné-Bissau e Moçambique278. Por 

conseguinte, a radicalização violenta em Portugal não pode ser comparada a outros contextos 

nacionais na UE. A Ministra da Justiça Portuguesa, Francisca Van Dunem, afirmou mesmo que o 

país não tem problemas relacionados com o terrorismo (Cerqueiro, 2017).279 

Tendo em conta o que precede, o atual caso português não é um exemplo de pressão social, 

como se pode ver, por exemplo, nos casos francês ou alemão. No entanto, o mais recente 

 
275 Estratégia Nacional de Combate ao Terrorisimo – ENCT.  
276 Unidade de Coordenação Anti-Terrorismo –UCAT. 
277 Silva, T. (2015). A ameaça terrorista em Portugal (Doctoral thesis in International Relations, at Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa). Acessado em 9 de julho de 2018. Retrieved from 
https://run.unl.pt/handle/10362/16264 
278 Soeren, K. (2014). “Portugal's jihadists”, Gatestone Institute, 14 September 2014. Disponível em: 
https://www.gatestoneinstitute.org/4697/portugal-jihadists 
279 Cerqueiro, P. (2017). “La ministra de Justicia de Portugal: ‘Crear guetos es lo peor que le puede pasar a Europa’”, El 
Español, 18 June 2017. Acessado em 9 de julho de 2018. Retrieved from 
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20170616/224228374_0.html 

https://run.unl.pt/handle/10362/16264
https://www.gatestoneinstitute.org/4697/portugal-jihadists
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20170616/224228374_0.html
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Relatório Anual de Segurança Interna (RASI)280, alerta para os recentes desenvolvimentos sobre 

movimentos de direita, cujo "discurso focado na identidade desenvolve uma retórica 

essencialmente orientada para a rejeição de migrantes e islamistas, em nome da preservação 

da cultura, estilo de vida, segurança e bem-estar económico da população europeia. Nas suas 

formulações mais radicais, (a direita) propõe-se reabilitar o nacional-socialismo e o fascismo 

como política válida e alternativa, com evidentes repercussões na militância violenta". 

Historicamente, os problemas sociais em que os indivíduos radicalizados são mencionados são 

duplos: i) primeiro, no início doséculo XX sobre o chamado Regicídio de Lisboa281 que, na 

verdade, levou, dois anos depois, a uma revolução monárquica; e ii), na década de 1970, quando 

se realizou a Revolução dos Cravos282, pondo fim a um regime autoritário que governava há mais 

de 40 anos. 

A população portuguesa é atualmente de 10.839.514 pessoas. Relativamente a algumas 

possíveis clivagens sociais e políticas no meio da sociedade portuguesa (no que diz respeito aos 

grupos étnicos), vale a pena notar que o número de cidadãos de origem africana que migraram 

para o continente após a descolonização foi inferior a 100.000. Desde 1990, alguns europeus 

orientais também entraram no país. Quanto às religiões, os católicos representam 81% da 

população, sendo a religião dominante no país, outras denominações cristãs compreendem 

3,3%, enquanto outras religiões (incluindo judeus, muçulmanos, etc.) representam 0,6%; os não-

denominacionais representam 6,8%, enquanto 8,3% da população não especifica a sua religião 

(dados para população com 15 ou mais anos). O número para os muçulmanos é bastante 

insignificante, e um dos mais baixos da Europa283. A população muçulmana, em fevereiro de 

2017, situou-se em 0,3% da população total284. A taxa de desemprego global em 2016 foi de 

11%, e mais especificamente de 28% para a faixa etária dos 15 aos 22 anos285. Num relatório 

publicado pelo Eurostat em 16 de outubro de 2017, uma tendência descendente da 

percentagem de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social na UE torna evidente que em 

Portugal 25,1% da população está em risco de pobreza ou exclusão social.286 

Dinâmicas de radicalização 

Atualmente, a população prisional portuguesa conta apenas com um recluso condenado por 

terrorismo entre quase 13 mil outros reclusos. Além disso, vale a pena referir que 37 reclusos287 

estão atualmente detidos devido ao apoio à imigração ilegal.288 

 
280 Relatório Anual de Segurança Interna – RASI. Sistema de Segurança Interna (SSI) (2017). Relatório Anual da Segurança 
Interna, p. 69. Disponível em:  https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=9f0d7743-7d45-40f3-
8cf2-e448600f3af6 
281 O assassinato do Rei Carlos I de Portugal e o seu aparente herdeiro, Luís Filipe, Príncipe-Real de Portugal, por 
simpatizantes de interesses Republicanos e ajudados por elementos da Carbonária Portuguesa, desencantos políticos e 
anti-monarquistas. Os eventos ocorreram no dia 1 de fevereiro de 1908 na Praça do Comércio (ou seja, Terreiro do Paço) 
ao longo dos bancos do Rio Tejo, em Lisboa.  
282 Revolução dos Cravos.  
283 Central Intelligence Agency (CIA) (2017). The World Factbook. Acessado em 10 de julho de 2018. Disponível em: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_po.html  
284 Instituto Nacional de Estadística (INE) (2017). Porcentaje de la población musulmana en la UE. Retrieved from 
http://www.larazon.es/documents/10165/0/video_content_6096690_20170214033150.pdf 
285 Central Intelligence Agency (CIA) (2017).  
286 Eurostat (2017). Downward trend in the share of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU (Newsrelease 
No. 155/2017). Disponível em: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8314163/3-16102017-BP-
EN.pdf/d31fadc6-a284-47f3-ae1c-8212a581b0c1  
287 12 condenados / 25 em prisao preventiva. 
288 Monteiro, J. (2018). Raising awareness on radicalisation: Prison and probation. Paper presented at the R2PRIS 
Radicalisation Prevention in Prisons International Conference, Lisbon. 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=9f0d7743-7d45-40f3-8cf2-e448600f3af6
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=9f0d7743-7d45-40f3-8cf2-e448600f3af6
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_po.html
http://www.larazon.es/documents/10165/0/video_content_6096690_20170214033150.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8314163/3-16102017-BP-EN.pdf/d31fadc6-a284-47f3-ae1c-8212a581b0c1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8314163/3-16102017-BP-EN.pdf/d31fadc6-a284-47f3-ae1c-8212a581b0c1


108 
 

Riscos de radicalização nas prisões 

Em 1 de julho de 2018, a população prisional portuguesa é composta por um total de 12.934 

reclusos, dos quais 2.161 estão atualmente em prisão preventiva, 837 são do sexo feminino289, 

175 são juvenis e 2.069 (aprox.) são estrangeiros290. São distribuídos por um total de 49 

estabelecimentos prisionais com diferentes tipos de complexidade de segurança e gestão (ou 

seja, 1 prisão especial de segurança com elevado nível de complexidade de gestão; 20 

estabelecimentos prisionais de alta segurança com elevado nível de complexidade de gestão; 23 

estabelecimentos prisionais de alta segurança com um nível médio de complexidade de gestão; 

e 5 prisões de média segurança com um nível médio de complexidade de gestão).291 

O nível de sobrelotação está a diminuir constantemente nos últimos 6 anos292. De facto, 

registou-se uma diminuição do nível de ocupação das prisões portuguesas293 de 16,7% face a 

2012, situando-se atualmente nos 100,7%. O problema da falta de pessoal está também a ser 

abordado pela DGRSP, que, em 31 de dezembro de 2017, tinha 4.401 guardas prisionais em 

serviço294, um número que certamente subiu para 4.787 (aprox.) desde que 386 recém-

formados guardas prisionais concluíram com sucesso um curso de formação de nove meses e 

tomaram posição em 23 de abril de 2018295. Por isso, tendo em conta que, segundo a Rede de 

Sensibilização para a Radicalização, tanto a sobrelotação como a falta de pessoal são dois 

"fatores de desregulamentação (que) têm uma influência negativa na sinalização e na 

abordagem da radicalização", esses números – e as preocupações políticas da DGRSP – não 

devem ser negligenciados. 

Resposta e necessidades institucionais 

Definição da agenda governamental e dinâmicas inerentes 

Vários instrumentos legislativos, tanto a nível comunitário como a nível nacional, foram 

desenvolvidos e implementados com o objetivo (unicamente ou entre outros) de combater o 

terrorismo e de antecipar/impedir a ocorrência de incidentes desta natureza.296 

O ENCT é um documento político, aprovado através da Resolução n.º 7-A/2015 do Conselho de 

Ministros (19 de fevereiro de 2015), que estabelece as orientações de mobilização, coordenação 

e cooperação para todas as suas estruturas nacionais com responsabilidade direta ou indireta 

no domínio da luta contra o terrorismo297. Por outras palavras, o ENCT é a personificação 

 
289 General Directorate of Reintegration and Prison Services/Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisonais (DGRSP) 
(2018). População prisional por tipo de establecimento, segundo a sitaução penal em 15 de junho e 1 de julho de 2018. 
Acessado em 16 de julho de 2018. Retrieved from 
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/quinzenais/20180702050745sit_pen_15-06_01-07-2018.pdf  
290 Monteiro, J. (2018). Raising awareness on radicalisation. Estrangeiros representam aproximadamente 16% da população 
prisional, dos quais muitos são Luso-Africanos (ou seja, com raízes num país africano de língua portuguesa). Também 
existem vários descendentes de imigrantes (nascidos em Portugal ou naturalizados), além da contingência cigana 
transversal a muitos sistemas prisionais. O número preciso é desconhecido, uma vez que o governo Português não recolhe 
estatísticas sobre a etnicidade e raca – ver:  Dores, A., Pontes, N., & Loureiro, R. (2013). Prison conditions in Portugal. 
Disponível em: http://www.prisonobservatory.org/upload/PrisonconditioninPortugal.pdf 
291 Monteiro, J. (2018). Raising awareness on radicalisation.  
292 Aebi, M., Tiago, M., Berger-Kolopp, L., & Burkhardt, C. (2017). SPACE I – Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison 
populations. Survey 2016. Strasbourg: Council of Europe; World Prison Brief (WPB) 2018.  
293 I.e., densidade prisional por 100 vagas. 
294 DGRSP (2017). Total de trabalhadores da DGRSP em 31 de dezembro, nas unidades orgânicas desconcentradas e 
serviços centrais. Acessado em 16 de julho de 2018. Retrieved from 
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/2018042010040702Q-tot-trab-UO_dsc-SC.pdf 
295 Lusa (2018). “Cerca de 400 guardas prisionais tomam posse numa cerimónia com protesto na Carregueira”, Diário de 
Notícias, 23 April 2018. Disponível em: https://www.dn.pt/lusa/interior/cerca-de-400-guardas-prisionais-tomam-posse-
numa-cerimonia-com-protesto-na-carregueira-9279132.html 
296 Folgado, P. (2016). "Portugal e a luta contra o terrorismo: a estratégia nacional". Proelium, 7(11), pp. 335-347.  
297 Ibid.  

http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/quinzenais/20180702050745sit_pen_15-06_01-07-2018.pdf
http://www.prisonobservatory.org/upload/PrisonconditioninPortugal.pdf
http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/2018042010040702Q-tot-trab-UO_dsc-SC.pdf
https://www.dn.pt/lusa/interior/cerca-de-400-guardas-prisionais-tomam-posse-numa-cerimonia-com-protesto-na-carregueira-9279132.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/cerca-de-400-guardas-prisionais-tomam-posse-numa-cerimonia-com-protesto-na-carregueira-9279132.html
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nacional das exigências imperativas a nível interno, europeu e internacional na luta contra o 

terrorismo.298 

Refere-se, como pilar da estratégia no domínio preventivo, a adoção de um plano de ação para 

a prevenção da radicalização e do recrutamento de terroristas que promova o 

acompanhamento dessas condições mais suscetíveis de levar indivíduos à atividade terrorista 

(Resolução n.º 7-A/2015 do Conselho de Ministros). Este é o motivo para afirmar que o tema da 

radicalização entra na agenda do governo em 2015. 

Além disso, a Lei de Combate ao Terrorismo (Lei n.º 52/2003, de 22 de agosto) transpõe a 

Decisão-Quadro do Conselho 2002/475/JAI do Conselho Europeu, com o objetivo de prever e 

punir atos e organizações terroristas. 

Dado o contínuo desenvolvimento do fenómeno e a sua compreensão empírica, esta lei tem 

sido objeto de uma série de alterações, a fim de enquadrar todos os comportamentos que se 

enquadram na definição de terrorismo, nomeadamente: 

• A Lei n.º 17/2011 criminaliza o incitamento público para cometer crimes terroristas, 

recrutamento para terrorismo e formação para o terrorismo; 

• A Lei n.º 60/2015 criminaliza o pedido de desculpas público (mesmo que ocorra na 

Internet) e os movimentos para cometer o crime de terrorismo. 

A questão da radicalização insere-se no documento ENCT, cujo objetivo é traçar as orientações 

para a "mobilização, coordenação e cooperação de todas as estruturas nacionais com 

responsabilidade direta e indireta no domínio da luta contra a ameaça terrorista e é um feito a 

nível nacional de imperativos internos, europeus e internacionais de combate ao terrorismo" (p. 

2). 

Divide-se em cinco pilares onde podemos observar o que são as suas associações: 

• detetar, que é a ação de identificar rapidamente uma possível ameaça terrorista através 

da aquisição dos conhecimentos essenciais para a sua luta eficaz; 

• prevenção, que consiste em conhecer e identificar as causas que conduzem ao aumento 

da radicalização, do recrutamento e dos atentados terroristas; 

• proteção, representada pelo reforço da segurança prioritária e objetiva, reduzindo a 

vulnerabilidade e o impacto de possíveis ataques terroristas; 

• rastreio, que é o desmantelamento ou neutralização da atividade terrorista, planeada 

ou em curso, e as suas redes de apoio; prevenção da circulação, comunicações e acesso 

ao financiamento e ao material utilizado em atentados terroristas, e levar à justiça os 

responsáveis pelo terrorismo; 

• responder, que consiste na gestão operacional de todos os meios utilizados na reação a 

ataques terroristas; a capacidade de reagir reduz as consequências de um ato de 

terrorismo, tanto a nível humano como de infraestruturas. 

Como vemos, é no pilar 2 – prevenção – que se aborda a questão da prevenção da radicalização, 

sublinhando a importância de "conhecer e identificar as causas que determinam o aparecimento 

de processos de radicalização, recrutamento e atos terroristas", uma vez que "o domínio dos 

 
298 Ibid. 



110 
 

factos que potenciam a sua expansão permite a adoção de medidas que impeçam a sua 

emergência e desenvolvimento".299 

Entre outras linhas de ação, no âmbito deste objetivo, o ENCT prevê a adoção de um Plano de 

Ação para a Prevenção da Radicalização e do Recrutamento para o Terrorismo, que vai indicar 

medidas concretas. No entanto, tal como noutros domínios, este plano continua a existir até à 

data. 

Processo de elaboração de políticas 

Posicionamento organizacional da questão da radicalização no seio do governo 

As responsabilidades contra o terrorismo cabem principalmente ao Estado300, mais 

concretamente ao Primeiro-Ministro, que dirige o Sistema de Segurança Interna (SSI), e que 

pode delegar tarefas a um secretário-geral. 

Ministério da Administração Interna 

A UCAT é a entidade de topo responsável pela cooperação e fluxo de informação neste domínio. 

Gere a cooperação no seio do SSI, atuando como meio de informação entre as entidades que a 

compõem.301 

A nível nacional, a UCAT é o organismo responsável pela coordenação e partilha de informação 

no contexto da ameaça e luta contra o terrorismo entre as entidades que a compõem, 

nomeadamente: 

• Secretário-Geral do SSI 

• Secretário-Geral do Sistema de Informação da República Portuguesa (SIRP) 

• Guarda Nacional Republicana (GNR) 

• Polícia de Segurança Pública (PSP) 

• Polícia Judiciária (PJ) 

• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

• Serviço Estratégico de Informação de Defesa (SIED) 

• Serviço de Informação de Segurança (SI) 

• Polícia Marítima 

• Outras entidades, a convite do Secretário-Geral do SSI 

Portanto, a UCAT é responsável por: 

• coordenação dos planos de execução das ações previstas no ENCT; e 

• no domínio da cooperação internacional, facilitar a coordenação entre os vários pontos 

de contacto para as áreas de intervenção no domínio do terrorismo. 

Esta unidade, criada em 2003, tem os seus poderes estabelecidos na Lei de Segurança Interna 

(Lei n.º 53/2008), e uma consolidação da sua função tem tido lugar. 

Além disso, vale a pena referir que a Lei de Segurança Interna estipula a criação de um Conselho 

Superior de Segurança Interna. Entre outras funções, o Conselho Superior define os princípios-

 
299 Resolução n.º 7-A/2015 do Conselho de Ministros. Diário da República, 1º edição - N.o 36, 1o Suplemento - 20 fevereiro 
2015, p.3 . Disponível em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66567251/details/maximized  
300 Silva, T. (2015). A ameaça terrorista em Portugal (Doctoral thesis in International Relations, at Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa). Disponível em: https://run.unl.pt/handle/10362/16264 
301 Prata, B. (2016). “Luta contra o terrorismo em Portugal: Da estratégia nacional à unidade de coordenação 
antiterrorismo”. In V. Viana (Ed.), IDN Cadernos: I Seminário IDN Jovem. Lisbon: Instituto de Defesa Nacional, pp. 43-61. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66567251/details/maximized
https://run.unl.pt/handle/10362/16264
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padrão sobre o funcionamento, organização e disciplina entre os serviços e forças de segurança, 

bem como a delimitação de cada uma das competências destas entidades; fornece igualmente 

orientações sobre a sua especialização e formação contínua. O Conselho é presidido pelo 

Primeiro-Ministro (PM) e é composto por: os Vice-PMs (se existirem); os Ministros do Estado e 

da Presidência (se existirem); os Ministros da Administração Interna, da Justiça, da Defesa 

Nacional e das Finanças; o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações; os 

Presidentes dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira; o Secretário-Geral do SSI; o 

Secretário-Geral do SIRP; o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; dois deputados 

desenhados pela Assembleia Nacional; o Comandante-Geral da GNR; os Diretores Nacionais da 

PSP, PJ e SEF; os diretores do SIED e do SIS; a Autoridade Marítima Nacional; os responsáveis 

pelo Sistema da Autoridade Aeronáutica e pelo Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Salvamento; e o Diretor-geral da DGRSP. 

Além disso, no que diz respeito ao SIS, é de notar que contribui para a redução do risco de 

ataques terroristas em Portugal e tem competência exclusiva para avaliar esta ameaça no 

território do país. No seu domínio de competência jurídica, o SIS visa detetar e mitigar os fatores 

de risco deste tipo de ameaças, nomeadamente: processos de radicalização violenta e indivíduos 

e plataformas relacionados com o recrutamento de elementos destinados aos centros 

internacionais de organizações terroristas. Segundo Silva302, o SIS tem vindo a desenvolver 

atividades de sensibilização para manter a integração positiva das comunidades muçulmanas, 

que neste momento não mostram sinais de radicalismo. 

Ministério da Justiça 

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) faz parte integrante do Ministério 

da Justiça. É responsável pelo desenvolvimento das políticas de prevenção, sanções penais e 

medidas de reinserção social, pela gestão articulada e complementar dos sistemas de proteção 

no estabelecimento prisional, pela educação, pela garantia de que as condições são compatíveis 

com a dignidade humana e pela salvaguarda da ordem e da paz social nas instalações prisionais. 

Instrumentos e orientações de política pública para combater a radicalização 

O atual programa de formação dos agentes responsáveis pela aplicação da lei visa fornecer uma 

variedade de instrumentos que lhes permitam detetar, identificar e prevenir fenómenos de 

extremismo e radicalização. Este objetivo será alcançado através de um contacto estreito com 

as comunidades minoritárias e de uma avaliação regular da forma como os terroristas operam. 

Participam no curso diversos departamentos de segurança: SIS, Serviço Estratégico de Defesa 

da Informação, Autoridade Tributária e Aduaneira, Polícia Marítima, GNR, PSP, PJ, organismos 

estrangeiros e serviços fronteiriços, e a DGRSP. Este programa de formação é uma iniciativa 

conjunta entre o Ministério da Justiça e a Administração Interna, sendo também uma das 

orientações estratégicas para 2017 que foi considerada no RASI do ano anterior. 

Enquanto em 2015, com a publicação do ENCT (Resolução n.º 7-A/2015 do Conselho de 

Ministros), foi feita uma referência ao desenvolvimento de planos de ação para a deteção e 

prevenção de processos de radicalização, o RASI de 2016 definiu doze orientações estratégicas 

para 2017, tanto no que diz respeito à prevenção da radicalização como ao combate ao 

 
302 Silva, T. (2015). A ameaça terrorista em Portugal. 
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terrorismo. Três destas orientações referem-se especificamente à radicalização303, 

nomeadamente: 

• "preparar estratégias e planos de ação decorrentes do ENCT; 

• reforçar a formação específica dos serviços e forças de segurança em matérias como a 

deteção, identificação e prevenção de fenómenos de extremismo e radicalização, tais 

como a aproximação das comunidades minoritárias e a atualização da informação sobre 

o modus operandi dos terroristas; 

• reforçar a monitorização e a vigilância de fenómenos de extremismo, radicalização e 

recrutamento para a atividade terrorista, nomeadamente em ambientes cibernéticos, 

prisionais e escolares". 

No entanto, o último RASI (ou seja, o relatório de 2017) apenas mencionou duas orientações 

adicionais e complementares ao RASI dos anos anteriores, das quais se refere à radicalização, 

visando "reforçar a articulação e partilha de informação entre todas as organizações de polícias 

criminais, serviços de informação, bem como entidades públicas e privadas, com o objetivo de 

prevenir o recrutamento, a radicalização e o financiamento do terrorismo".304 

Tabela 13 Lista de inquiridos (Portugal) 

Código de 
inquirido 

Posição/Departamento Instituição/Papel 

PT-C1 Exemplo 1 
Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais 

PT-P1 Exemplo 2 
Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais 
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