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MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO 

RELATÓRIO DA VISITA REALIZADA À CADEIA CENTRAL DA PRAIA 

No âmbito do monitoramento da implementação das medidas sanitárias e outras de combate 

à pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde e ao Estado de 

Calamidade em vigor no país desde o dia 28 de março, a CNDHC, atuando na qualidade de 

Mecanismo Nacional de Prevenção, realizou uma visita à Cadeia Central da Praia no dia 30 

de junho de 2020.  

Composição da delegação:  

Arlindo Sanches - MNP  

José Ramos Viana - MNP  

Zoraida Fortes – MNP  

Objetivos da visita  

o Verificar a funcionalidade dos serviços na Cadeia Central da Praia, no decorrer da 

pandemia da COVID-19 e observar as medidas tomadas durante o Estado de 

Emergência e de Calamidade e sua implementação, tendo em vista a proteção dos 

reclusos;  

o Inteirar-se dos constrangimentos e dificuldades existentes e, dentro das atribuições do 

MNP, observar o respeito pelos direitos, liberdades e garantias por parte das 

autoridades competentes;   

o Avaliar o fundamento das denúncias recebidas;  
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o Formular recomendações relativas à prestação de cuidados de prevenção e 

funcionamento dos serviços.  

 

Metodologia  

A nível metodológico, a visita decorreu do seguinte modo:  

o Reunião com o Diretor da Cadeia Central da Praia, dando a conhecer os objetivos da visita;  

o Entrevista com técnicos de reinserção social;  

o Entrevistas individuais com reclusos, referentes às denuncias encaminhadas pelo Provedor 

de Justiça para a CNDHC, enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção; 

o Briefing final com o diretor da Cadeia Central da Praia. 

Desenvolvimento da visita/aspetos observados  

Das observações feitas e das conversas havidas, resultaram as seguintes constatações:  

Medidas de higienização e espaços de isolamento  

Considerando o cenário fluído de pandemia da Covid19, foram tomadas medidas sanitárias 

de prevenção, com enfoque na segurança e proteção dos reclusos. Os funcionários fazem uso 

obrigatório de máscara de proteção. Os reclusos que realizam trabalhos dentro da cadeia bem 

como os que se encontram em isolamento fazem uso obrigatório de máscara. As máscaras são 

distribuídas de forma equitativa por agentes e reclusos encarregues para o efeito. 

Todos os reclusos que entram, pela primeira vez, são submetidos a testes rápidos. 

Foram instalados dois lavatórios, um na portaria e outro no salão de visitas e encontra-se 

disponível, na receção, um frasco de álcool gel assim como um recluso que faz a pulverização 

das solas dos sapatos, pneus de carros e maçanetas de portas dos carros.  

Está em vigor um plano de contingência, em consonância com as orientações do Instituto 

Nacional de Saúde Pública, (INSP). Em harmonização com as medidas profiláticas, foram 

submetidos a testes e isolamento, por um período de 14 dias, aos reclusos preventivos que 

deram entrada no estabelecimento prisional, no período do estado de emergência. Por 

conseguinte, de imediato, tomou-se medidas de isolamento e higienização e para a 
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implementação do disposto no Decreto-Lei n. º47/2020 de 25 de Abril, que estabelece as 

regras de utilização de máscaras faciais.   

Segundo informações avançadas pela Direção, a Cadeia produz máscaras comunitárias para 

os reclusos que recebem 2 máscaras por mês e para os agentes que recebem 3 máscaras 

comunitárias por mês. Além das máscaras comunitárias, os agentes recebem 3 máscaras tipo 

1 por mês.  

Foi colocada barreira de proteção na sala de atendimento psicossocial, cujas cadeiras são fixas 

e o atendimento é realizado de modo a respeitar o distanciamento social imposto. No entanto, 

segundo informações recolhidas, durante o atendimento os reclusos não fazem uso de 

máscaras. 

A cada 25 dias, os reclusos recebem um kit individual contendo sabão, pasta de dentes, papel 

higiénico e detergente em pó e as quantidades dos produtos para a higienização dos 

corredores, nomeadamente detergente liquido e água, foram duplicados.  Os banhos de sol 

que tinham a frequência de três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, 

passaram a ser todos os dias e os jogos de contato foram suspensos, substituídos pelo desporto 

livre, nomeadamente caminhadas.  

A frequência da recolha do lixo também foi aumentada, passando a ser duas vezes por 

semana. 

Existe uma preocupação permanente na manutenção do respeito às regras de distanciamento 

físico e social, principalmente em momentos de distribuição das refeições, feita por setores, e 

de assistência aos programas da televisão, o que obrigou à constituição de grupos mais 

reduzidos, em turnos diferenciados, para as atividades diárias.  

A Direção concebeu um plano de contingência e uma das medidas aplicadas foi a do 

isolamento profilático para prevenir os riscos de contágio. Foram realizados 87 testes na 1º 

leva, só para os agentes prisionais. Os testes aconteceram a 13 de maio e detetado um positivo 

entre os agentes prisionais. O agente prisional que testou positivo foi submetido a uma 

avaliação médica pós cumprimento da quarentena e, não havendo problemas de saúde 

associados à Covid 19, retomou a rotina de serviço com os demais funcionários. Dos 1101 

reclusos, foram submetidos a testes 15 reclusos do sistema RAVE (5,4%), 77 do sistema RAVI, 
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(27,6%), 172 reclusos dos sectores (61,6%) perfazendo um total de 279 testes rápidos (25,6%), 

e 39 testes PCR, (3,6%) também extensivos a funcionários civis incluindo cozinheiras, 

técnicos profissionais, técnicos superiores e monitores. No dia da visita do MNP, estava no 

local uma equipa da Delegacia de Saúde a realizar testes, ação que representa a 3.ª leva dos 

testes realizados.  

Foi criado um espaço para isolamento dos casos suspeitos identificados.  

Segurança  

Quanto às garantias de segurança, o estabelecimento prisional conta com todos os 87 agentes 

desde o início da pandemia até ao presente, tendo aumentado o rácio agente/recluso, não 

estando nenhum efetivo de férias. Ocorreu no dia 31 de março o homicídio de um recluso em 

decorrência de uma briga com um colega.   

Os Tribunais das comarcas de Santiago Norte, depois de proferida a sentença, enviam os 

reclusos para a cadeia central sem qualquer vigilância epidemiológica acertada o que pode 

causar inquietação e pôr em risco a segurança sanitária no meio prisional.  

Segundo informações avançadas pelo Diretor, durante esse período de pandemia houve 

tentativas de prática de crimes através do tráfico, intercetado pelos agentes e a apreensão de 

objetos do crime.  

Os serviços de fiscalização e supervisão tornaram-se mais eficazes reportando diariamente as 

insuficiências e deficiências. Está previsto o recrutamento e formação de mais agentes 

prisionais.  

Visitas  

Para se fazer respeitar escrupulosamente as regras, a 22 de março do ano corrente foram 

suspensas as visitas.  Considerando que em decorrência desta suspensão e sem o indispensável 

apoio dos familiares, amigos e conhecidos, os reclusos podiam enfrentar inúmeras 

dificuldades, fez-se algumas averiguações nesse sentido e avaliou-se o impacto das medidas 

estabelecidas. Em compensação, aumentou-se o número de chamadas dos reclusos, 

substituindo as duas visitas por semana, por duas chamadas por semana. Tal como espelhado 

no regulamento e com base nas denúncias de algumas fragilidades, a Direção tornou pública 
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a escala para a realização dos depósitos na conta corrente dos reclusos mediante um 

calendário de funcionamento por sectores, das 9h00 às 13h00, respetivamente. Depois de 22 

de março, houve umas semanas de corte no recebimento de dinheiro por parte dos familiares, 

mas a situação ficou normalizada a partir de 15 de abril. 

Correspondências e contato com o exterior/Comunicação  

De acordo com informações avançadas pela Direção, as correspondências dos reclusos com 

entidades oficiais previstas na lei, não são abertas. 

Criou-se igualmente alternativas para que os advogados continuem os necessários contatos 

com os reclusos, pela via de vídeo chamadas, tendo como ponto de rede a secretaria. 

Implementou-se a criação de uma plataforma no SKYPE com um auscultador individual e 

uma coluna para casos coletivos, numa sala com garantia de privacidade. Outra preocupação 

que foi objeto de averiguação é a criação de dispositivos que facilitem a comunicação das 

medidas sanitárias de prevenção da covid-19 de forma satisfatória e globalizante. Constatou-

se que existem materiais de sensibilização disponibilizados pelas autoridades de saúde tais 

como Cartazes e Spots, o que facilita o acesso à informação pelos reclusos. No entanto, estes 

materiais e mesmo os regulamentos existentes, pelo fato de apenas estarem disponíveis em 

língua portuguesa, podem discriminar alguns reclusos estrangeiros, no que tange ao acesso à 

informação.  

Recursos Humanos  

A cadeia central conta com 110 funcionários, sendo 87 agentes prisionais e 23 civis, sendo 6, 

técnicos de reinserção social. 

Segundo informações recolhidas junto dos responsáveis da cadeia, está a decorrer um 

concurso para a contratação de um assistente social para o reforço da equipa.  

Aspetos administrativos e de funcionamento  

Para obedecer às novas normas da vigilância sanitária, a regularidade das limpezas foi 

intensificada em todo os espaços do estabelecimento prisional.   

A Cadeia Central da Praia tem um regulamento interno vigente e um Plano de Contingência 

que está em consonância com as diretivas saídas do governo, pondo em evidência as medidas 



 

6 

sanitárias de proteção. A execução das tarefas de limpeza das celas e áreas prisionais se efetua 

com a participação dos reclusos dos respetivos sectores, sendo convenientemente 

supervisionadas pelos Agentes de Segurança Prisional e reportadas pelo Oficial de Serviço no 

relatório diário.    

As limpezas das casas de banho são efetuadas também pelos reclusos dos respetivos setores, 

sendo obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual: luvas e máscaras, sendo que 

essas limpezas são supervisionadas e reportadas pelos Agentes Prisionais responsáveis pelo 

serviço.  

Existem orientações para desinfetar os materiais de limpeza colocando-os de molho em água 

com desinfetante por, pelo menos, uma hora, conservando-os limpos e secos em espaço 

arejado.  

Tem-se recomendado maior cuidado na higiene pessoal, especialmente a lavagem das mãos 

após a entrada nos sectores prisionais e contato com superfícies de uso comum (telefones, 

maçaneta de portas, cadeados, chaves, viaturas, etc.  

Efetua-se também recolhas de resíduos sólidos, restos de comida diariamente, das 8h00 às 

9h:00 e após as refeições. Os resíduos sólidos são levados duas vezes por semana.  

Em decorrência das medidas restritivas após o Estado de Calamidade e o levantamento de 

algumas restrições, retomou-se as atividades laborais presenciais dos colaboradores civis da 

Cadeia Central da Praia, condicionados às seguintes diretivas: transportar a metade da lotação 

habitual, sendo que as viaturas deverão ser higienizadas antes e depois do transporte dos 

funcionários civis e Agentes Prisionais.  

Todos e qualquer dos colaboradores que queiram aceder ao espaço da Cadeia Central devem 

fazer uso de máscaras faciais, e devem passar pelo processo de higienização dos sapatos, dos 

pneus, através do pulverizador do hipoclorito de sódio / cloro e higienizar as mãos nos pontos 

de lavagem na portaria. Também se estabeleceu para a segurança, as revistas para todo os 

colaboradores através do pórtico detetor metálico/raquete detetor e Raio X, sendo os próprios 

a retirarem seus objetos e colocarem no cesto de revistas.   
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Há necessidade de mais técnicos sociais, de mais agentes prisionais, para evitar-se acumulação 

de funções e permitir um acompanhamento mais próximo e eficaz, principalmente dos 

técnicos de reinserção social, de forma a garantir a reinserção dos reclusos com maior 

eficiência e eficácia nas comunidades de origem e no seio familiar. 

A proporção de técnicos em relação aos reclusos é de um técnico para mais de trezentos 

reclusos. 

Da conversa com três técnicos de reinserção social e considerando a orgânica da Cadeia 

Central da Praia, estes afirmaram que os reclusos contribuem grandemente para a sua 

reinserção social participando na elaboração de projetos de reinserção social com ideias, 

sugestões, propostas e muito mais nos processos recreativos e desportivos postos à disposição 

na Cadeia Central. Duzentas pessoas já beneficiaram do efeito impactante desses projetos 

positivamente, da formação, encaminhamento, grupos de reflexão com temas diversos como 

VBG, e inclusive uma boa parte que chegou analfabeta, porém saiu alfabetizada e com 

formação profissional. Contudo, a equipa foi informada que o número de beneficiários 

poderia ser maior, se houvesse melhor articulação e se cada entidade fizesse o seu melhor.  

A morosidade na decisão dos processos de liberdade condicional e nas licenças é tida como 

um constrangimento.  

Lotação 

A cadeia central da Praia continua em situação de superlotação. Do total de 1101 reclusos, 73 

são estrangeiros e 30 do sexo feminino. Em situação de pandemia há riscos aumentados 

devido à lotação que está em quase o dobro de sua capacidade de acolhimento que é de 637 

reclusos; 

Alimentação  

Quanto à alimentação melhorou consideravelmente, mas ainda carece de alguma melhoria a 

nível de qualidade geral, nomeadamente, em termos do sabor, valor nutritivo, bem preparada 

e servida; diariamente, a cadeia confeciona refeições diferentes e específicas para reclusos em 

regime de dietas alimentares, sendo que são cerca de duzentos os que estão com doenças 

crónicas e convivendo com essas restrições. A alimentação foi reforçada com sumos e 

vitamina C para aumentar a imunidade do organismo.  
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Apesar das melhorias verificadas, reconhece-se a necessidade de reforço da dieta alimentar 

dos reclusos. Atendendo que devido ao COVID-19, foram suspensas as visitas e deixou-se de 

permitir a entrada de produtos vindos do exterior, incluindo alimentação, a cadeia reforçou a 

utilização dos legumes produzidos na cadeia para melhorar a dieta alimentar dos reclusos e, 

deste modo, dar resposta às especificidades e necessidades alimentares dos mesmos. Devido 

à pandemia, todas as refeições passaram a ser servidas no refeitório. 

Saúde  

Em relação à saúde, foram referenciados os casos de doentes que apresentam problemas 

mentais e comportamentais carecendo de cuidados de saúde. Uma grande parte precisa de 

acompanhamento psicológico intensivo com maior assiduidade, referindo aos transtornos 

psicóticos, depressivos, bipolar, esquizofrénicos, que perfazem um número de 38 doentes sem 

contabilizar os epiléticos. Por esta razão, há necessidade de visitas ambulatórias de um 

psiquiatra por mês para atendimentos. Até ao presente, o acompanhamento dos reclusos que 

padecem de transtorno mental é feito no Hospital Psiquiátrico da Trindade, mas não de forma 

regular. Ocorre só quando é extremamente necessário. É urgente a prática de atendimentos 

no momento de surto dos doentes, visto que nestes casos acabam atacando de surdina, 

ameaçando e agredindo as pessoas. Neste sentido, torna-se necessária a criação de uma ala 

psiquiátrica para o efeito.  

Em suma, existem reclusos portadores de doença mental que não beneficiam de um 

acompanhamento psiquiátrico com regularidade. 

 

Tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

O MNP recebeu algumas denúncias relativamente à forma como os reclusos são tratados. 

Agressões verbais e físicas, discriminação, procedimento de investigação realizado de forma 

vexatória, ofensas qualificadas são basicamente a natureza das denúncias consideradas como 

tratamento cruel, desumano e degradante evidenciadas. 
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Recomendações  

1. Criar condições linguísticas para a comunicação das informações de controlo sanitário 

e outras de forma clara e objetiva a todos, sem discriminação;    

2. Promover condições que garantam o uso de máscaras nos locais fechados para toda a 

população da cadeia central; 

3. Controlar, supervisionar, avaliar e reportar as deficiências ou insuficiências em todas 

as tarefas diárias que são direcionadas para o cumprimento das medidas sanitárias de 

prevenção da Covid - 19; 

4. Prosseguir insistentemente com as ações de divulgação de informações sobre a 

COVID-19 junto dos reclusos e funcionários, se possível, em línguas diferentes;  

5. Criar condições para a realização de consultas de psiquiatria, pelo menos uma vez por 

mês, na cadeia, bem como, conceber um plano de atendimento específico e 

personalizado para todos os reclusos de acordo com os resultados dos diagnósticos 

conseguidos; 

6. Evitar sanções físicas ou mesmo psicológicas aos reclusos com sinais de perturbação 

mental; 

7. Promover acompanhamento psicológico intensivo aos reclusos em estado de surto; 

8. Envidar esforços para aumentar o número de técnicos sociais de modo a garantir 

respostas céleres e adequadas à demanda de reinserção social e de comunicação com 

as instituições envolvidas;  

9. Envidar esforços para promover o contato permanente com as famílias, de forma a 

prevenir e facilitar a abertura da sociedade como da família para a reinserção social e 

familiar dos reclusos; 

10. Desenvolver esforços para o uso frequente de dispositivos que facilitem os contactos 

com a família através de videochamadas, sobretudo para os reclusos estrangeiros; 

11. Criar condições favoráveis para uma melhor garantia da confidencialidade na gestão 

das correspondências dos reclusos e suas relações com as entidades de proteção dos 

direitos humanos, prevenindo eventuais situações de retaliações aos denunciantes; 

12. Disponibilizar envelopes em todos os sectores e respetivos complexos para garantir 

maior confidencialidade nas correspondências conforme o exigível pela lei vigente.   

13. Elaborar planos de atividades de reinserção e incentivar a participação dos 

representantes dos reclusos de cada sector e complexos para promover o entendimento 
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entre eles, a integração e realizar com mais entusiasmo atividades de formação, 

atividades desportivas, culturais e lúdicas;  

14. Empenhar esforços para que as peças dos processos de liberdade sejam devidamente 

constituídas para facilitar a celeridade e o esperado cumprimento das tarefas inerentes 

por parte de todas entidades envolvidos no processo; 

15. Proporcionar e acionar dispositivos institucionais para que os reclusos possam cumprir 

as suas penas e beneficiar das medidas de flexibilização de pena, em conformidade com 

o que está estatuído na lei.  

16. Envidar esforços para que um ano antes de devolver o recluso à sociedade ou à família 

que haja um trabalho de campo com deslocações aos terrenos, dirigido por técnicos de 

reinserção social construindo assim um suporte para a sua reinserção social; 

17. Estabelecer parcerias entre o Ministério da Educação (ME) e a Cadeia Central da 

Praia, visando o acesso aos programas de formação para jovens (reclusos) por forma a 

garantir e materializar o direito à educação. 

18. Reforçar as competências escolares dos reclusos através de ações de formação; 

19. Proibir e tomar medidas contra quaisquer práticas de atos de maus tratos, tortura, 

penas ou tratamentos cruéis ou degradantes;  

20. Criar condições para aquisição de uma máquina para efetuar Raio X 360. 

 


