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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a situação particular das mulheres na prisão e o impacto da detenção dos pais 
para a vida social e familiar 
(2007/2116(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 6º e 7º do Tratado UE e o artigo 4º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, que fazem referência à protecção dos Direitos do 
Homem,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem (artigo 5º), o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (artigo 7º), a Convenção Europeia para a 
Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes e o seu 
protocolo opcional relativo à criação de um sistema de visitas regulares aos locais de 
detenção criado por órgãos internacionais e nacionais independentes,

– Tendo em conta o artigo 3º da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais, os seus protocolos e a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem,

– Tendo em conta a Convenção Europeia de 1987 para a Prevenção da Tortura e das Penas 
ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes, que criou o Comité Europeu para a 
Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes (CPT) do 
Conselho da Europa, bem como os relatórios do CPT,

– Tendo em conta o conjunto das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento 
dos Reclusos, de 1957, e as declarações e princípios adoptados pela Assembleia Geral,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 20 de 
Novembro de 1989,

– Tendo em conta a Resolução (73)5 do Conselho da Europa sobre as Regras Mínimas para 
o Tratamento dos Reclusos, a Recomendação R(87)3 sobre as regras penitenciárias 
europeias e a recomendação R(2006)2 sobre as regras penitenciárias europeias, 

– Tendo em conta as recomendações adoptadas pela Assembleia Parlamentar do Conselho 
da Europa e, nomeadamente, a recomendação 1747(2006) relativa à elaboração de uma 
Carta Penitenciária Europeia, bem como a recomendação 1469(2000) relativa às mães e 
aos seus filhos na prisão,

– Tendo em conta a sua Resolução de 26 de Maio de 1989 sobre mulheres e crianças na 
prisão1,, a sua Resolução de 18 de Janeiro de 1996 sobre as más condições de detenção nas 
prisões da União Europeia2, a sua Resolução de 17 de Dezembro de 1998 sobre as 

  
1 JO C158 de 26.6.1989, p. 511.
2 JO C 32 de 5.2.1996, p. 102.
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condições das prisões na União Europeia: adaptações e penas de substituição1 e a sua 
Recomendação de 9 de Março de 2004 ao Conselho sobre os direitos dos reclusos na 
União Europeia2,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2007),

A. Considerando que, em conformidade com as convenções internacionais e europeias3, 
todas as pessoas presas devem ser tratadas de forma consentânea com o respeito dos 
direitos humanos e que as condições de reclusão devem ser conformes com os princípios 
da dignidade da pessoa humana, da não discriminação e do respeito da vida privada e 
familiar e ser objecto de uma avaliação periódica por parte de organismos independentes,

B. Considerando que as necessidades e a situação específica das mulheres presas devem ser 
tomadas em consideração nas decisões judiciárias, nas legislações e pelas instituições 
penitenciárias dos Estados-Membros,

C. Considerando que as novas Regras Penitenciárias Europeias do Conselho da Europa 
reafirmam que as mulheres constituem uma categoria particular de reclusos, pelo que 
devem ser separadas dos homens presos4, e que as autoridades nacionais devem respeitar 
as suas necessidades distintas a nível físico, profissional, social e psicológico e conceder 
uma especial atenção às mulheres grávidas ou puérperas, bem como àquelas que tenham 
sido vítima de violência física, mental ou sexual, 

D. Considerando que todas as pessoas presas, homens e mulheres, devem beneficiar de
igualdade de acesso aos cuidados de saúde, mas que as políticas penitenciárias devem 
prestar uma particular atenção à prevenção, ao acompanhamento e ao tratamento, tanto a 
nível físico como psíquico, dos problemas de saúde específicos das mulheres, 

E. Considerando que muitas mulheres presas são ou foram afectadas por problemas de 
dependência dos estupefacientes ou de outras substâncias5 susceptíveis de originar 
perturbações mentais e comportamentais que requerem um tratamento médico e um apoio 
social e psicológico adequado no âmbito de uma política penitenciária de saúde de 
carácter global,

F. Considerando que o pessoal penitenciário deve ter uma formação adequada e ser 
sensibilizado para a tomada em consideração da dimensão da igualdade entre homens e 
mulheres e para as necessidades e situações específicas das mulheres presas, 

G. Considerando que a manutenção dos laços familiares é um factor essencial de prevenção 
da reincidência e de reinserção social e um direito de todas as pessoas presas, dos seus 
filhos6 e dos outros membros da sua família, e que, frequentemente, o exercício desse 

  
1 JO C 98 de 9.4.1999, p. 299.
2 JO C 102 E de 28.4.2004, p. 154.
3 Artigos 1º, 3º, 5º e 12º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e artigo 1º dos Princípios fundamentais 
relativos ao tratamento dos detidos, aprovados pela Assembleia-Geral das Nações Unidas na sua resolução 
45/111, de 14 de Dezembro de 1990; 
4 Recomendação R (2006)2, acima referida.
5 Recomendação R (2006)2, acima referida.
6 Nº 2 do artigo 9º da Convenção relativa aos Direitos da Criança, acima mencionada.
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direito é difícil para as mulheres em consequência da dispersão geográfica dos centros 
prisionais femininos,  

H. Considerando que o interesse superior da criança deve ser sempre tido em consideração 
aquando da adopção de decisões relativas à sua separação do progenitor preso ou à sua 
manutenção com esse progenitor1,

I. Considerando que, em virtude da acima mencionada Convenção dos Direitos da Criança2, 
os Estados Partes se comprometeram a assegurar a todas as crianças, sem quaisquer 
formas de discriminação e independentemente do estatuto jurídico dos seus pais, a fruição 
de todos os direitos previstos na Convenção e, nomeadamente, o direito a cuidados de 
saúde adequados, à ocupação dos tempos livres e à educação, e que esse compromisso 
deve aplicar-se igualmente às crianças que residam com o seu progenitor preso,  

J. Considerando que, além do papel que desempenham na repressão de um acto ilegal, os 
estabelecimentos penitenciários deveriam igualmente ter um papel na reinserção social e 
profissional, atendendo às situações de exclusão social e de pobreza que frequentemente 
caracterizam o passado de um grande número de pessoas presas3 , 

K. Considerando que a igualdade de acesso das pessoas presas, homens e mulheres, ao 
emprego, à formação profissional e ao lazer durante o período de detenção é essencial
para o seu equilíbrio psicológico e para a sua reinserção na sociedade e no mundo do 
trabalho,

L. Considerando que as mulheres presas devem poder aceder, sem qualquer tipo de 
discriminação, a um emprego remunerado, bem como, no âmbito da formação 
profissional, a medidas diversificadas e adaptadas às exigências do mercado de trabalho,

M. Considerando que o êxito da reintegração social das pessoas presas, assim como a 
prevenção da reincidência, se fundam na qualidade do enquadramento dispensado durante 
a reclusão e, nomeadamente, nas parcerias estabelecidas com empresas e organismos de 
assistência social, bem como no acompanhamento e na assistência socioprofissional 
proporcionados após o cumprimento da pena, 

Condições de reclusão

1. Encoraja os Estados-Membros a investir recursos suficientes na modernização e na 
adaptação das suas infra-estruturas penitenciárias, bem como a aplicar a já referida 
Recomendação R(2006)2, por forma a assegurar condições de detenção que se coadunem 
com o respeito da dignidade humana e dos direitos fundamentais, em especial em matéria 
de instalações, saúde, higiene, alimentação, ventilação e iluminação; 

2. Reitera o seu pedido à Comissão e ao Conselho com vista a adopção de uma 
decisão-quadro sobre normas mínimas de protecção dos direitos dos reclusos, nos termos 
do artigo 6º do Tratado UE4, e convida o Conselho a promover a elaboração de uma Carta 
Penitenciária Europeia comum aos países membros do Conselho da Europa, susceptível 
de permitir a harmonização das condições de detenção na Europa e a afirmação clara dos 

  
1 JO C 32 de 5.2.1996, p. 102.
2 Artigos 1º, 3º, 5º e 12º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e artigo 1º dos Princípios fundamentais 
relativos ao tratamento dos detidos, acima referidos. 
3 Recomendação R (2006)2, acima mencionada.
4 Recomendação R (2006)2, acima mencionada.
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direitos e obrigações das pessoas presas; 

3. Convida a Comissão a incluir no seu relatório anual relativo aos Direitos do Homem uma 
avaliação do respeito dos direitos fundamentais das pessoas presas e das condições 
especiais de reclusão previstas para as mulheres;

4. Exorta os Estados-Membros e os países candidatos e candidatos potenciais à adesão a 
ratificarem o protocolo opcional à CPT1 que prevê o estabelecimento de um sistema de 
controlo independente dos locais de detenção e convida o Conselho e a Comissão a 
promover a ratificação dessa convenção e do seu protocolo, no âmbito da política externa 
da UE;

5. Convida os Estados-Membros a integrar a dimensão da igualdade entre homens e 
mulheres na sua política penitenciária e nos centros de detenção, bem como a ter em 
maior consideração as especificidades ligadas ao género e ao passado, tantas vezes 
traumatizante, das mulheres presas2, nomeadamente mediante a sensibilização e a 
formação adequada do pessoal;

6. Insta os Estados-Membros a garantir a igualdade e a não discriminação das mulheres no 
acesso aos cuidados de saúde de todo o tipo, cuja qualidade deve ser equivalente à dos que 
são dispensados à restante população, tendo em vista prevenir e tratar eficazmente as 
patologias especificamente femininas3;

7. Recorda a necessidade de adoptar medidas em favor de uma tomada em consideração 
mais adequada das necessidades específicas das mulheres presas em matéria de higiene a 
nível das infra-estruturas prisionais e dos equipamentos necessários no domínio da 
higiene;

8. Convida os Estados-Membros a adoptar uma política penitenciária de saúde de carácter 
global que identifique e trate, logo após a detenção, as perturbações físicas e psíquicas, 
bem como a fornecer uma assistência médica e psicológica a todas as pessoas presas que 
sofram de dependências, respeitando as especificidades femininas; 

9. Recomenda que só em ultimo caso se preveja a reclusão de mulheres grávidas e que, em 
caso de prisão, essas mulheres sejam objecto de uma atenção particular, nomeadamente 
em matéria de alimentação e de higiene, e possam beneficiar de acompanhamento antes e 
depois do parto; 

10. Salienta que, na medida do possível, o parto deveria ter lugar fora do quadro prisional; 
Manutenção dos laços familiares e das relações sociais 

11. Recomenda o recurso acrescido às penas de substituição da reclusão, em especial para as 
mães, salvo as limitações resultantes da pena em que tenham incorrido e as impostas em 

  
1 JO C 32 de 5.2.1996, p. 102.
2 Artigos 1º, 3º, 5º e 12º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e artigo 1º dos Princípios fundamentais 
relativos ao tratamento dos detidos, acima mencionados.
3 Recomendação R (2006)2, acima referida.
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nome da segurança pública, posto que a sua detenção pode suscitar graves perturbações na 
vida familiar, designadamente quando são chefes de uma família monoparental ou quando 
têm filhos de tenra idade1; recorda que as autoridades judiciárias deveriam ter em conta 
estes elementos aquando da determinação da pena, designadamente o interesse superior da 
criança do progenitor arguido;

12. Convida os Estados-Membros a aumentar o número de centros prisionais para mulheres e 
a reparti-los melhor no seu território, de modo a facilitar a manutenção dos laços 
familiares e de amizade das mulheres presas2; 

13. Recomenda aos Estados-Membros que encorajem as instituições penitenciárias a adoptar 
regras flexíveis no que se refere às modalidades, frequência, duração e horários das 
visitas, que deveriam ser autorizadas aos membros da família, aos amigos e a terceiros;

14. Convida os Estados-Membros a facilitar a aproximação familiar e, em especial, as 
relações entre os pais presos e os seus filhos, salvaguardando os interesses da criança, e a 
promover a criação de estruturas de acolhimento com uma atmosfera diferente da 
geralmente existente no universo prisional e susceptível de permitir a realização de 
actividades comuns, bem como o contacto afectivo apropriado;

15. Exorta os Estados-Membros a respeitar as suas obrigações internacionais3, assegurando a 
igualdade de direitos e de tratamento das crianças que vivam com o progenitor preso, bem 
como a criar condições de vida adaptadas às suas necessidades e susceptíveis de permitir 
um bom desenvolvimento físico, mental, moral e social; 

Reinserção social e profissional

18. Recomenda aos Estados-Membros que adoptem as medidas susceptíveis de proporcionar a 
todas as pessoas presas possibilidades de emprego correctamente remunerado e 
diversificado, isento de quaisquer segregações de género e de quaisquer outras formas de 
discriminação; 

19. Convida os Estados-Membros a investir recursos acrescidos, nomeadamente mediante a 
utilização dos instrumentos financeiros comunitários em matéria de emprego e de inserção 
social, como o Fundo Social Europeu e PROGRESS, para o desenvolvimento, no âmbito 
penitenciário, de programas de educação ao longo da vida e de formação profissional 
adaptados às exigência do mercado do trabalho e susceptíveis de conduzir à obtenção de 
um diploma; 

20. Considera que, salvo as limitações impostas em nome da segurança pública e as 
resultantes da gravidade da pena, o recurso mais frequente aos regimes de semi-liberdade 
que permitam às pessoas presas trabalhar e seguir uma formação profissional fora do 
quadro prisional, poderia facilitar a sua reinserção social e profissional;

  
1 JO C 32 de 5.2.1996, p. 102.
2 Artigos 1º, 3º, 5º e 12º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e artigo 1º dos Princípios fundamentais 
relativos ao tratamento dos detidos, supramencionados.
3 Recomendação R (2006)2, acima referida.
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21. Recorda a necessidade de aplicar, durante e após o período de reclusão, medidas de apoio
social visando preparar e assistir a pessoa presa nas suas diligências de reinserção e, 
nomeadamente, na procura de alojamento e emprego, com o objectivo de evitar situações 
de exclusão social e de recidiva; 

22. Encoraja os Estados-Membros a proceder a um intercâmbio de informações e de boas 
práticas sobre as condições de reclusão, em especial das mulheres, bem como em matéria 
de eficácia das medidas de formação profissional e de reinserção social; 

23. Convida a Comissão, em coordenação com os Estados-Membros, a financiar estudos 
sobre a eficácia dos sistemas penais nacionais, bem como sobre o impacto da reclusão nas 
possibilidades de participação na vida social, familiar e profissional;   

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos dos Estados-Membros, dos países aderentes e dos países 
candidatos e candidatos potenciais à adesão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As mulheres constituem cerca de 4,5 a 5 % da população prisional na Europa (de 2,9 % na 
Polónia a 7,8 % em Espanha).

As prisões permanecem fundamentalmente orientadas para os homens reclusos e tendem a 
ignorar os problemas específicos das mulheres que constituem uma pequena percentagem, 
embora em aumento, das pessoas presas. As principais áreas de preocupação são os cuidados 
de saúde, a situação das mães com filhos na prisão e a reintegração profissional e social. 

A estrutura prisional revela que as mulheres presas mostram uma elevada incidência em 
matéria de abuso de estupefacientes e um grande número de reclusas tem um passado de 
abuso psicológico, físico ou sexual. Deveria prestar-se uma especial atenção aos cuidados de 
saúde das mulheres e às suas necessidades de higiene, nomeadamente no que se refere às 
mulheres grávidas, que requerem recursos e cuidados especializados em matéria de 
alimentação, exercício, vestuário, medicamentação e cuidados médicos.

Mais de metade das reclusas nas prisões europeias têm, pelo menos, um filho, sendo esta 
percentagem particularmente elevada em Espanha e na Grécia. As crianças que permanecem 
com as suas mães presas requerem uma protecção e cuidados adequados e não devem sofrer 
quaisquer formas de discriminação. A reclusão das mulheres pode ter implicações 
particularmente graves quando, antes de ser presas, tinham exclusivamente a seu cargo a 
educação dos filhos.
Outro problema consiste na preservação dos laços familiares. Como existe um menor número 
de estabelecimentos prisionais para mulheres, estas correm o risco de se encontrar internadas 
num centro penitenciário afastado do seu domicílio, do seu ambiente familiar e do círculo de 
amizades, o que restringe as possibilidades de visitas.  

As mulheres presas podem igualmente ser objecto de discriminação em matéria de acesso ao 
emprego, ao ensino e às disposições relativas à formação profissional, que são frequentemente 
insuficientes, orientadas em função do género e pouco adaptadas às necessidades do mercado 
de trabalho.

Tendo em conta o facto de o número de mulheres presas ter aumentado num grande número 
de países europeus, por vezes mais rapidamente do que a população prisional masculina (por 
exemplo, em Inglaterra e no País de Gales, a população prisional masculina aumentou de 50% 
entre 1992 e 2002 enquanto a população feminina aumentou de 173 %1), tornou-se 
indispensável adoptar medidas tendentes a responder às necessidades das reclusas.

Os cuidados de saúde na prisão

As preocupações relacionadas com os cuidados de saúde constam de quase todos os estudos 
consagrados às condições de vida da população prisional. De acordo com as normas e 
convenções internacionais e europeias, todos os reclusos, homens e mulheres, devem 

  
1 Source: Women and the criminal justice system, Fawcett Society, 2004.
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beneficiar da igualdade de acesso aos serviços de saúde, cuja qualidade deve ser a mesma que 
a dos serviços prestados à restante população.

Embora, em certos aspectos, todos os presos, homens e mulheres, sejam afectados por 
problemas de saúde semelhantes, existe uma diferença considerável de natureza, intensidade e 
complexidade dos problemas que afectam cada desses grupos. Em sistemas prisionais 
essencialmente previstos para homens, muitas vezes as necessidades de saúde das mulheres 
não são tratadas de forma adequada no âmbito das políticas penitenciárias, dos programas, dos 
procedimentos e do pessoal. As mulheres têm necessidades adicionais e específicas no que se 
refere não apenas à higiene, aos cuidados de maternidade e à saúde ginecológica, mas 
igualmente à saúde psicológica nomeadamente devido a uma maior incidência, no passado ou 
recentemente, de abuso físico, emocional ou sexual. 

Cumpre, pois, salientar a necessidade de prever programas de cuidados de saúde e condições 
de higiene adaptadas às necessidades específicas das mulheres presas e de garantir uma
formação adequada do pessoal médico nas prisões. Acresce que deverá aplicar-se uma 
abordagem integrada relativamente à toxicodependência ou a outros problemas de saúde. 

A. Toxicodependência

A população das prisões pode ser considerada um grupo de elevado risco em termos de 
utilização de droga: os consumidores de droga estão sobre-representados na prisão e uma 
importante percentagem das mulheres presas foi condenada em consequência de infracções à 
legislação relativa aos estupefacientes (a maior parte por posse de droga), o que mostra que a 
droga constitui um problema significativo e crescente na vida das mulheres delinquentes1.

No entanto, segundo um estudo recente, só alguns países europeus desenvolveram programas 
de tratamento da toxicodependência destinados aos reclusos2.

No seu relatório anual para o ano de 20063, o Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência concluiu: "admite-se actualmente que é essencial ter em conta as 
diferenças de género nos comportamentos ligados ao consumo de estupefacientes a fim de 
poder desenvolver respostas eficazes" e "garantir a igualdade de acesso aos serviços e 
sensibilidade para as questões específicas relativas ao género nos serviços são dois 
elementos-chave para desenvolver cuidados de grande qualidade neste domínio". Na 
informação disponível em 2006, os relatórios nacionais revelam que apenas quatro países 
(França, Portugal, Eslováquia e Suécia) dispõem de projectos específicos orientados em 
função do género para as reclusas toxicodependentes.

B. Saúde mental

  
1 "Training curriculum for women's prisons - health aspects", Claudia Kestermann, in "International Study on 
Women's Imprisonment - Current situation, demand analysis and "best practice", http://www.uni-
greifswald.de/~ls3/Dokumente/Reader_womeninprison.pdf.
2 'Problematic drug users in prison’, MacDonald M, presentation at ‘Criminal Justice and Drugs, Reducing Drug 
Use – Combating Crime, Lessons from Other Countries on Dealing with Drug Related Offences’, July 2005: 
http://www.uce.ac.uk/crq/presentations/2
3 Ibid. Special issue 2. http://issues06.emcdda.europa.eu/en/page013-en.html.
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Actualmente, a instituição penitenciária constitui não só uma solução de grande pobreza para 
lidar com indivíduos que sofrem de patologias mentais graves e crónicas, mas o isolamento e 
o carácter incapacitante da reclusão podem também contribuir para o desenvolvimento de 
doenças mentais. Embora o pessoal penitenciário deva manter a ordem e a segurança, a prisão 
permanece um ambiente hostil que pode afectar pessoas que, no passado, foram vítima de 
violências ou de abusos. Consequentemente, é de importância fundamental adoptar uma 
política de saúde integrada que abranja tanto os problemas físicos como os psíquicos e que 
proporcione um apoio psicológico aos presos que sofram de doenças do foro mental.

C. Gravidez

A Comissão dos Direitos do Homem da ONU, nos seus comentários sobre o Pacto 
Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos, observa que "as mulheres grávidas 
privadas de liberdade devem ser tratadas com humanidade e no respeito da sua dignidade 
durante todo o período que precede e o parto e que se lhe segue, bem como quando se ocupam 
dos recém-nascidos. Os Estados Partes devem apresentar relatórios sobre as medidas 
adoptadas para o efeito, assim como sobre os cuidados médicos e de saúde assegurados a 
essas mães e aos seus filhos"1.

As reclusas grávidas devem receber cuidados médicos adequados antes e depois do parto, mas 
estes nem sempre são considerados prioridade médica por um pessoal penitenciário que 
dispõe de recursos limitados e cuja principal preocupação é a manutenção da segurança. O nº 
1 do ponto 23 das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Reclusos indica 
que "nos estabelecimentos penitenciários para mulheres devem existir instalações especiais 
para o tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das 
convalescentes"2. As mulheres grávidas devem igualmente receber uma alimentação e 
cuidados médicos específicos e regimes de exercício especializados, que não estão 
suficientemente previstos no ambiente prisional.

Mães reclusas

A prisão de uma mãe pode originar uma ruptura total da vida familiar. A separação é 
prejudicial para as mães e para os filhos, que se tornam vítimas inocentes da decisão tomada 
sobre a sua mãe.
A maioria das mulheres detidas na Europa tem entre 20 e 40 anos de idade, sendo pois 
susceptíveis de ser ou de se tornar mães. Quando já têm filhos no momento da detenção, 
muitas vezes assumem exclusivamente a seu cargo a educação dos filhos ou detêm a sua 
guarda de forma preponderante. 
De acordo com Rachel Taylor, em 2002, no Reino Unido:
" - 66% das mulheres detidas tinham filhos; 
- 55% tinham, no mínimo, um filho com menos de 16 anos de idade, e mais de um terço  tinha 
um ou mais filhos com menos de 5 anos de idade; 

  
1General Comment No 28: Equality of rights between men and women (article 3), 29/03/2000 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/13b02776122d4838802568b900360e80?Opendocument

2 Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 
and 2076 (LXII) of 13 May 1977 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp34.htm
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- 34% das mães tinham exclusivamente a seu cargo a educação dos filhos antes de ser presas, 
aumentando a percentagem aumentava para 43% no que se refere àquelas que esperavam 
assumir sozinhas a educação dos filhos aquando da libertação."

A. Mães

As mulheres presas referem as preocupações com os filhos como um dos mais importantes 
factores de depressão e ansiedade, podendo levar à automutilação. O estudo elaborado a 
pedido da Comissão Europeia1 confirma que " todos os relatórios por país insistiram no facto 
de que as perdas e rupturas decorrentes da separação dos seus filhos constituíam uma das 
principais fontes de sofrimento para as mulheres reclusas."
Os presos que falharam como cidadãos podem realizar-se como pais e, além disso, o facto de 
serem bons pais pode ajudá-los a tornar-se melhores cidadãos. Os estudos provaram que a 
qualidade dos laços familiares é importante no momento da libertação, nomeadamente porque 
o facto de ter um ambiente familiar estável para o qual voltar contribui de forma considerável 
para prevenir a reincidência2. 

B. Crianças 

Vários estudos realçaram a dificuldade em estabelecer generalizações no que respeita às 
incidências para as crianças da separação dos pais na sequência de uma detenção3. Essas 
incidências são função de um grande número de variáveis: a idade em que ocorre a separação, 
a duração da separação, a familiaridade entre a criança e o seu novo tutor e o grau de estigma 
que associa com a reclusão o meio em que se encontra a criança4. Manter um bebé com a sua 
mãe na prisão coloca questões complexas em termos de estruturas consentâneas com o 
desenvolvimento físico, mental e emocional da criança, incluindo a sua interacção com 
pessoas do exterior (designadamente com outras crianças).

Num relatório publicado em 2000, o Conselho da Europa recomenda a criação de pequenas
unidades de segurança ou semi-segurança, apoiadas por serviços sociais, para o pequeno 
número de mães que o requeira, onde as crianças possam ser tratadas num ambiente acolhedor 
e onde sejam tidos em consideração prioritária os interesses superiores da criança, mas onde 
seja assegurada a segurança do público5.

Mesmo nos casos em que existem unidades especiais destinadas às mães e aos seus filhos, o 
seu número é muito reduzido. Essas unidades são onerosas, pelo que a oferta é inferior à 
procura.

C. Visitas dos filhos aos pais presos

Para os reclusos, as visitas são um meio essencial para manter relações familiares 
  

1 Women, Integration and Prison: an Analysis of the Processes of the Socio-Labour Integration of Women 
Prisoners in Europe, projecto MIP (mujeres, integración y prisión) coordenado por SURT (Associació de dones 
per la Reinserció Laboral), (January 2005). http://mip.surt.org/en/final_results.html
2 Estudo de Oliver Robertson, anteriormente citado.
3 idem, p.11.
4 Forgotten Families - the impacts of imprisonment, in Family Matters, Ann Cunningham, 2001, pp.36 e 37
5 http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/FDOC8762.htm
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significativas e esta possibilidade deveria ser proporcionada o mais cedo possível. Segundo 
um estudo realizado em França, caso um condenado não tivesse contacto com um filho nos 
seis primeiros meses da reclusão, não se estabeleciam ulteriormente quaisquer contactos com 
essa criança1. 
A preservação dos laços familiares desempenha um importante papel na prevenção da 
reincidência e na reintegração social dos presos. No entanto, um certo número de factores, 
como a carência de flexibilidade nas condições das visitas e o seu ambiente pouco acolhedor,
podem perturbar as relações familiares e o contacto com os filhos.
O repto consiste, pois, em criar um ambiente que proporcione um equilíbrio entre os 
imperativos de segurança e a manutenção de um bom contacto familiar (condições de visita 
flexíveis, sala de visita que permita uma certa liberdade de movimento e uma certa intimidade 
familiar, ambiente acolhedor para as crianças, etc.).  

Preparar o futuro: a reinserção social e profissional  

As prisões têm duas missões essenciais e complementares:  
- a protecção da população de pessoas que tiveram comportamentos perigosos ou 
repreensíveis;
- a reintegração das pessoas condenadas na sociedade, após a sua libertação.

A. Educação, formação e emprego:

As estatísticas relativas às mulheres presas revelam, de um modo geral, um baixo nível de 
habilitações escolares e profissionais. No Reino Unido, por exemplo, 47 % das reclusas não 
têm qualquer diploma. Por outro lado, se relativamente a toda a população, 2% foram 
excluídos do sistema escolar, em meio prisional a percentagem de mulheres excluídas é de 33 
%2. Se se considera que o tempo passado na prisão deve ser utilizado para preparar os 
reclusos para uma vida mais estável após a libertação, a educação deveria constituir um 
importante instrumento para o conseguir. 

Dada a limitação de recursos (em pessoal e financeiros), as prisões europeias não têm meios 
para compensar todos os défices em matéria de ensino e qualificação. No entanto, deveriam, 
no mínimo, proporcionar a todos os reclusos a possibilidade de adquirir as competências 
escolares básicas necessários à sua futura reinserção social. 

Em muitas prisões europeias, observa-se descontinuidade entre a formação profissional para 
as mulheres e a procura existente no mercado de trabalho. A maior parte das prisões 
proporciona uma formação profissional "feminizada" que se limita ao desenvolvimento de 
competências e aptidões tradicionalmente atribuídas às mulheres no seu papel cultural e 
societal (costura, actividade de cabeleireira, actividades de limpeza, trabalhos de tecelagem e 
de bordado, etc.). Essas actividades mal remuneradas não são muito consideradas no mercado 

  
1 Relais Enfants-Parents - Maintien des liens en détention (1999), citado em Children of imprisoned Parents: 
European Perspectives of Good Practices, Elizabeth Ayre et al, 2006, p.48

2 ver:
http://www.quaker.org/qcea/prison/Country%20Reports/UK_England%20and%20Wales_%20Report%20-
%20Final.pdf
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de trabalho e podem favorecer a perpetuação das desigualdades sociais e comprometer a 
inserção social e profissional. 

As autoridades penitenciárias devem ser encorajadas a proporcionar uma formação 
profissional de qualidade e adaptada às necessidades do mercado de trabalho, bem como 
possibilidades de empregos diversificados e isentos de todos os estereótipos de género. A 
colaboração das instituições prisionais com empresas externas com vista ao emprego dos 
reclusos deve também ser encorajada como parte integrante do processo de reabilitação da 
pessoa presa.

B. Inserção social

Ao deixar a prisão, a maior parte dos detidos tem de fazer face a uma séria de problemas de 
importância vital, como encontrar alojamento, assegurar um rendimento regular, recriar os 
laços familiares e assegurar a subsistência dos filhos e de outras membros da família deles 
dependentes

Para obter êxito, a inserção social dos detidos deve ser preparada durante o período de 
detenção e após a libertação, em cooperação com os serviços sociais e as outras organizações 
competentes, a fim de garantir uma transição harmoniosa entre a reclusão e a liberdade. 
Deverá prestar-se uma especial atenção à preparação psicológica (processo que deu origem à 
infracção, tratamento dos traumatismos e das dependências mediante apoio e tratamento 
psicológico adequado) e ao apoio social para a libertação (construção de projectos positivos, 
etc.).


