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MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO 

Relatório da visita realizada à Cadeia Regional do Sal 

 

Enquadramento 
 

No âmbito do monitoramento da implementação das medidas de combate à 

pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde e na 

sequência do fim do Estado de Emergência no país, bem como, a avaliação dos 

fundamentos de denúncia de tortura subscrita por alguns reclusos, a CNDHC, 

atuando na qualidade de Mecanismo Nacional de Prevenção, realizou uma visita à 

Cadeia Regional do Sal, entre os dias 14 a 15 de Setembro de 2020. 

 

Composição da delegação:  

Zaida Morais de Freitas - MNP 

Nilton Moniz – MNP 

 

Objetivos da visita 

o Verificar a funcionalidade dos serviços na Cadeia Regional do Sal, 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, analisar a observância do respeito pelos direitos 

humanos dos reclusos. 
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o Perceber como os reclusos e agentes da segurança têm recebido, assimilado e 

respeitado as orientações das autoridades sanitárias, no âmbito da Prevenção 

do COVID-19; 

o Avaliar o fundamento das denúncias efetuadas por Alex Saab e outros 

reclusos;  

o Formular recomendações relativas ao funcionamento dos serviços e à 

prestação de cuidados de prevenção contra a COVID-19.  

Metodologia 

A nível metodológico, a visita decorreu do seguinte modo: 

o Reunião com o Diretor da Cadeia Regional do Sal, dando a conhecer os 

objetivos da visita;  

o Visita guiada às instalações da Cadeia Regional do Sal; 

o Entrevistas individuais com reclusos de forma aleatória; 

o Verificação in loco, dos factos constantes nas denúncias dirigidas à CNDHC, 

enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção; 

o Briefing final com o diretor da Cadeia Regional do Sal. 

 

Desenvolvimento da visita/aspetos observados 

A visita decorreu dentro da normalidade, tendo havido total colaboração por parte 

do Diretor cessante e do atual Diretor recém-nomeado, que se encontravam no 

momento da passagem das pastas, bem como pelo Chefe da Segurança e agentes de 

segurança prisional, disponibilizando as informações solicitadas e acompanhado a 

equipa do MNP na visita às instalações. 

Todos os reclusos abordados, de forma aleatória, também se mostraram disponíveis 

para conversar com a equipa do MNP e fornecer as informações relacionadas com 
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as condições das instalações, alimentação, cuidados de saúde, o tratamento que lhes 

são dados, etc. 

Durante a visita, a equipa do MNP conversou com os responsáveis, profissionais e 

reclusos, tendo, em decorrência disso, as seguintes constatações: 

Medidas de higienização e espaços de isolamento  

Face ao cenário pandémico da Covid19, que assola o país, foram tomadas algumas 

medidas sanitárias de prevenção, com enfoque na segurança e proteção dos reclusos. 

Os agentes da segurança prisional e demais funcionários fazem uso obrigatório de 

máscara facial de proteção, distribuídos gratuitamente pela Direção da Cadeia 

Regional do Sal. Igualmente, a direção distribuiu gratuitamente máscara facial, a 

todos os reclusos, para serem utilizados, sempre que tiverem de se dirigir para a área 

destinada aos serviços administrativos ou para encontros com os advogados. Durante 

o período de permanência nas celas, para assistirem televisão ou banho de sol, os 

reclusos não usam máscaras.   

Todos os reclusos que entram, pela primeira vez, seguem um procedimento de 

prevenção e controlo do vírus SARS Cov2, nomeadamente, ficam em isolamento 

durante um período de sete dias, findo o qual são submetidos ao teste rápido de 

despiste do vírus e só depois da obtenção do resultado negativo é que poderão se 

juntar aos demais reclusos. 

Foi instalado um lavatório junto à portaria com água corrente e sabão líquido, 

disponível para todos que acederem ao interior da Cadeia. Foi também instalado um 

outro lavatório junto ao refeitório para os reclusos higienizarem as mãos antes de 

servirem as refeições. Outrossim, encontra-se disponível, dispensadores com frascos 

de álcool gel em vários espaços estratégicos da Cadeia, para serem utilizados pelos 

utentes e funcionários. Semanalmente, a Direção da Cadeia, procede à distribuição 
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dos produtos de higiene, tais como sabão, pasta de dentes, papel higiénico e 

detergente aos reclusos. Por causa do momento pandémico que se vive, adotou-se 

como medida de prevenção, a não receção pelos reclusos de quaisquer produtos de 

fora do estabelecimento prisional, salvo as roupas, que ficam acondicionados num 

espaço aberto durante dez dias e só depois lhes são entregues. Está em vigor um plano 

de contingência, em consonância com as orientações do Instituto Nacional de Saúde 

Pública, INSP.  

Os banhos de sol que tinham a frequência de duas vezes ao dia, no período da manhã 

e da tarde, passaram a ser uma vez ao dia, por um período de uma hora, por cada 

setor, rotativamente, com início às 8h00 e término às 12h00.  

Foi aumentado a frequência da limpeza dos corredores, casas de banhos e refeitório. 

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.  

Foi criado um espaço para isolamento dos casos suspeitos identificados. 

Estratégias de divulgação de informação 

A Direção da Cadeia recebeu da CNDHC os materiais de campanha de prevenção 

da COVID19, “Cidadania na proteção do direito humano à saúde” designadamente, 

posters, flyers e um spot informativo das formas de prevenção do contágio do vírus 

SARS Cov2, cuja divulgação já foi feita entre os reclusos e os agentes da segurança 

prisional e demais funcionários.    
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Segurança  

A segurança do estabelecimento prisional é assegurada por 25 agentes, incluindo o 

chefe de segurança, um número insuficiente face à população carcerária que conta 

com 231 reclusos. Ou seja, existe um deficit no rácio nº de agente por nº de recluso. 

Os agentes prisionais são escalados por turnos de 24 horas seguido de descanso de 

72 horas. 

Entretanto, a Cadeia do Sal é um edifício novo, construído de raiz, com altos níveis 

de segurança, cercado totalmente por um imponente murro de betão armado, 

envergando no seu topo barreiras de arrame farpado e quatro guaritas em cada uma 

das suas extremidades.  

A vigilância da cadeia foi reforçada, temporária e excecionalmente, atendendo a 

alguns reclusos que se encontram, temporariamente, neste estabelecimento prisional.  

Atualmente a Cadeia Regional do Sal está ligada à rede pública de energia elétrica.  

Visitas  

Por força das restrições sanitárias impostas pelo Governo, com a declaração do 

estado de calamidade, para a contenção da propagação do vírus SARS Cov2, todas 

as visitas foram suspensas.  

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

uma por semana, como vem previsto no artigo 353º, nº 2 do Código de Execução de 

Sanções Penais Condenatórias (CESPC), para duas chamadas por semana.  
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Não obstante o artigo 337º do CESPC prever as visitas íntimas, tal ainda não foi 

implementada e nem existe uma ala destinada para o efeito na Cadeia Regional do 

Sal.  

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. 

Observadas as medidas sanitárias de prevenção da COVID 19, os reclusos continuam 

a ter encontros com os advogados, numa sala com garantia de privacidade. 

Conforme já foi realçado supra, aumentou-se o número de chamadas dos reclusos, 

de um por semana como vem previsto no artigo 353º, nº 2 do Código de Execução 

de Sanções Penais Condenatórias (CESPC) para duas chamadas por semana, como 

forma de compensação pela suspensão das visitas. 

Cada sector dispõe de uma sala de TV, onde os reclusos, de forma ordeira, assistem 

o noticiário ou nos dias em que há transmissão televisiva dos jogos de futebol é 

autorizado tal assistência no horário compreendido entre as 19 horas e 45 minutos 

até as 21 horas. Entretanto este horário poderá ser flexibilizado caso os jogos de 

futebol sejam num horário diferente.   

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. Essencialmente os das 

comunidades anglófonas, francófonas e hispânicos.  
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Recursos Humanos  

A Cadeia Regional do Sal conta com 27 funcionários, sendo 1 Diretor, 1 chefe de 

segurança, 24 agentes de segurança prisional e 1 psicóloga. 

O rácio nº de agente por nº de recluso é manifestamente insuficiente. 

A única psicóloga existente também não tem conseguido dar resposta à elevada 

demanda, pois se encontram em reclusão 231 indivíduos, na sua maioria jovens com 

desvios comportamentais, que necessitam de acompanhamento psicológico 

permanentemente. 

Não existe nenhum técnico de serviço social na Cadeia Regional do Sal, sendo certo 

que estas funções têm sido desempenhadas pela psicóloga que não tem a mesma área 

de formação e intervenção. 

Igualmente, a cadeia Regional do Sal, carece de um profissional de saúde, 

nomeadamente, enfermeiro a tempo inteiro, para zelar pelos cuidados de saúde dos 

reclusos, mormente, ministrar os medicamentos que lhes são receitados, controlo da 

pressão arterial e dos níveis de glicémia, bem como curativos nos ferimentos.   

Aspetos administrativos e de funcionamento  

A Cadeia Regional do Sal 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 sanitárias de proteção. A execução das tarefas de limpeza 

das celas e áreas prisionais é realizada pelos reclusos dos respetivos sectores, sendo 

convenientemente supervisionadas pelos Agentes de Segurança Prisional e 

reportadas pelo Oficial de Serviço no relatório diário.    
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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).  

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. 

Existe um livro de relatório diário onde é escriturado todas as ocorrências de cada 

turno de serviço. Porém verificamos uma prática que não abona a transparência e a 

lisura que norteiam a atuação dos serviços públicos, que é a saída de reclusos para 

efetuar trabalhos nas residências dos agentes de segurança prisional. Este livro 

também precisa ser enumerado e rubricado em todas as folhas, evitando que sejam 

arrancadas folhas sem serem constatadas.  
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Lotação 

A Cadeia Regional do Sal tem capacidade para albergar 220 reclusos. No presente 

momento estão em reclusão 231 indivíduos, sendo 14 do sexo feminino e 217 do sexo 

masculino. De referir ainda que 17 reclusos são jovens com idade inferior a 21 anos, 

sendo 16 do sexo masculino e 1 do sexo feminino.   

Os reclusos estão separados por sexo, pela situação de preventivos ou condenados e 

existe um sector para os jovens com idade entre 16 e 21 anos, separado dos demais 

reclusos. 

Existem celas individuais e com capacidade para dois reclusos, mas nestas algumas 

tem alojado até três reclusos. 

Porém, na Cadeia Regional do Sal, ainda não se pode falar em superlotação, pois 

apenas ultrapassou a sua capacidade em 11 reclusos.  

Alimentação  

Semanalmente é aprovada uma ementa pela Direção da Cadeia que depois é 

entregue aos três cozinheiros que trabalham por turnos e a mesma é afixada na 

cozinha para ser cumprida, porém, poderá sofrer alterações mediante proposta do 

cozinheiro e aprovado pela Direção. Na elaboração da ementa há o cuidado de 

respeitar a dieta alimentar imposta por prescrição médica de alguns reclusos, bem 

como a cultura e a religião dos mesmos. São confecionados e servidos três refeições 

diárias, sendo que o pequeno-almoço é servido às 07 horas, o almoço às 12 horas e 

30 minutos e o jantar às 17 horas. Todas as refeições são acompanhadas de sumo e 

pão produzidos na cadeia. As refeições são confecionadas pelos cozinheiros, 

contratados exclusivamente para o efeito e são coadjuvados pelos reclusos 

indigitados pela Direção da Cadeia.  
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As refeições são servidas ordeiramente por sector, no espaço da cozinha, mas o 

consumo é feito nas celas.  Apesar da existência do espaço físico destinado ao 

refeitório, o mesmo ainda não está em funcionamento por falta de mobiliário, tais 

como mesas e cadeiras. Entretanto, em tempos da pandemia da Covid19, em que a 

palavra de ordem tem sido o distanciamento social, é de todo aconselhável o não 

ajuntamento no refeitório, cujo espaço é exíguo face ao número de reclusos. 

Para além das refeições que são servidas pela cadeia, todos os reclusos têm acesso à 

cantina onde podem adquirir produtos alimentares para reforçar a sua dieta, através 

dos depósitos em numerário efetuados pelos familiares e o controlo destes depósitos 

e gastos ficam registados em impresso duplicado, ficando o recluso na posse de um 

exemplar e a direção da cadeia com outro exemplar, ambos de igual valor. O registo 

é feito pelo responsável da cantina e confirmado pelo recluso.  

Por força das restrições impostas pela pandemia da COVID19, foi suspensa 

temporariamente, a entrada de produtos alimentares do exterior da cadeia, 

nomeadamente enviados pelos familiares. A única exceção, tem sido do recluso Alex 

Saab, que por razões de saúde, limitações pós-operatória a um problema no 

estômago, que culminou com redução do estômago, bem como outras debilidades, 

o mesmo, por recomendação médica tem recebido todas as três refeições do exterior 

e às suas expensas. Este é também um dos motivos que o recluso Alex Saab foi 

alojado numa cela individual separada dos demais reclusos, por forma a evitar 

contactos entre os mesmos e diminuir o risco de contágio da população carcerária. 

A medicação prescrita para o tratamento dos problemas de saúde é garantida pelo 

advogado e é-lhe administrada após avaliação do delegado de saúde. A alimentação 

do recluso Alex Saab é da responsabilidade dos advogados dele e é fornecida por um 

dos restaurantes da ilha.  
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Da entrevista com os reclusos, três deles reclamaram que a alimentação fornecida 

pela Cadeia é insuficiente e um deles queixou-se que por algumas vezes são utilizados 

produtos alimentares fora de prazo para confecionar as refeições. Por sua vez o 

Diretor rebate as acusações, afirmando que todas as refeições são previamente 

provadas por ele e ainda afirma que a comida que é servida ao staff da cadeia, 

incluindo ele, é a mesma que é servida aos reclusos. Na nossa visita não constatamos 

nenhum produto fora de prazo, utilizado para a confeção das refeições, inclusive a 

convite da direção da cadeia os membros do MNP almoçaram na cadeia. Há ainda 

um recluso que, por prescrição médica, apenas lhe é servido sopa em todas as 

refeições.   

Saúde  

A enfermaria existente na cadeia não está em funcionamento, porque não está 

equipada e não dispõe de profissionais de saúde, pelo que, todas as mazelas sentidas 

pelos reclusos são consultadas fora da cadeia, pelos médicos do Hospital, 

imediatamente, em caso de urgência ou mediante consultas previamente marcadas. 

Sempre que houver necessidade de os reclusos serem submetidos a consulta de 

especialidades em clínicas privadas, os mesmos são conduzidos para o efeito, mas o 

custo das consultas é suportado pelo recluso. Segundo informações do Diretor, o 

recluso que não tiver condições financeiras para custear as suas consultas, a Direção 

da Cadeia procura apoio junto dos serviços sociais da Câmara Municipal do Sal e de 

outros parceiros como a Verdefam. 

Devido à situação epidemiológica foram suspensas todas as consultas nas cadeias, 

que antes era possível, graças à parceria com a delegacia de saúde. 
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Os medicamentos são adquiridos nas farmácias mediante prescrição médica e são 

custeados pela DGSPRS. Nem sempre os medicamentos prescritos pelo médico são 

encontrados nas farmácias da ilha do Sal, nesses casos são encomendados na Praia, 

situação que por vezes demora muito tempo, perigando a recuperação da saúde do 

recluso doente. 

Devido à escassez de profissionais de saúde na cadeia, os medicamentos são 

distribuídos aos reclusos pelo Chefe de Segurança, mediante a receita médica. 

As 14 reclusas encarceradas na cadeia do Sal, reclamaram de nunca terem sido 

submetidas a consulta de ginecologia. Inclusive uma reclusa asseverou que já teve 

hemorragia durante vários meses e não teve nenhuma assistência médica. 

Existe um recluso que sofre de epilepsia e sempre que entra em crise, tem que ser 

transportado da Cadeia até ao hospital para receber os cuidados médicos, com 

alguma demora devido à distância que tem de ser percorrida.    

 

Tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

Foi averiguada a denúncia do caso do recluso Alex Saab, veiculada na comunicação 

social e dirigida à CNDHC, na qual imputa os seguintes factos: “que quatro homens 

encapuçados entraram na sua cela, por duas vezes e lhe torturaram, tapando-lhe a mão na boca 

e no nariz, agrediram-lhe com socos na região frontal, na região ocular inferior direito e no 

braço e ainda lhe cortaram o pulso direito por 12 vezes e o pulso esquerdo por 14 vezes com um 

fio que presume ser fio dental; que os quatro homens encapuçados falavam um inglês americano 

muito fluente e estavam a obrigar-lhe a assinar uma confissão na qual acusa Nicolas Maduro 

e seus familiares de serem ladrão; que ainda queriam obrigar-lhe a assinar um pedido de 

extradição para os Estados Unidos da América, como que se fosse da sua autoria”. 
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Em entrevista com o recluso Alex Saab, este confirma as imputações supra descritas, 

mas não logrou apresentar qualquer elemento probatório que corrobora a sua versão. 

Aliás em abono da verdade, ele indica como testemunha dois reclusos alojados na 

cela que fica em frente da cela dele, de terem presenciado a tortura, mas estes não 

confirmam as alegações do Alex Saab, dizendo que não presenciaram qualquer ato 

de tortura na cadeia, mormente contra o recluso Alex Saab. 

Por outro lado, após as acusações públicas de tortura a Direção da Cadeia solicitou 

a presença do Delegado da Saúde da Ilha do Sal para examinar o recluso Alex Saab, 

a fim de analisar as lesões corporais e eventualmente determinar a causa e qual o 

instrumento utilizado para provocar as lesões, mas o próprio recluso Alex Saab, 

recusou-se a ser examinado pelo médico, o que de per si inviabilizou a produção da 

prova pericial, que é considerada prova rainha nesta arena. 

Desta feita o MNP não conseguiu recolher provas que sustente as imputações de 

tortura formulada pelo recluso Alex Saab. 

O recluso queixa-se ainda do facto de ter acesso a uma caneta, apenas duas vezes por 

dia, fora da cela, por razões de segurança. Revindica uma balança para se pesar todos 

os dias, devido à perda brusca de peso e o acompanhamento por um médico 

especialista da sua confiança, devido aos prolemas graves de saúde. O facto de estar 

isolado e proibido de contactar com os outros reclusos tem contribuído para o 

aumento da ansiedade e sintomas depressivos. 

Recomendações  

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

sanitário e outras de forma clara e objetiva a todos, sem discriminação;    
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2. Promover condições que garantam o uso de máscaras nos locais fechados para 

toda a população da cadeia regional do Sal; 

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/psicologia, 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. Envidar esforços para aumentar o número de técnicos sociais (Assistente 

Social) e psicólogos de modo a garantir respostas céleres e adequadas à 

demanda de reinserção social e de comunicação com as instituições 

envolvidas; 

7. Reforçar o corpo dos agentes de segurança prisional. 

8. Envidar esforços para garantir o acesso a consultas de especialidade e o 

acompanhamento médico regular, bem como a assistência medicamentosa 

aos reclusos com doença crónica; 

9. Criar as condições necessárias para o funcionamento da enfermaria; 

10. 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; 

11. Criar programas de intervenção familiar, com vista à reintegração social e 

familiar dos reclusos;  
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12. Desenvolver esforços para o uso de dispositivos que facilitem os contactos 

com a família através de videochamadas, sobretudo para os reclusos 

estrangeiros; 

13. 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; 

14. Disponibilizar envelopes em todos os sectores e respetivos complexos para 

garantir maior confidencialidade nas correspondências conforme o exigível 

pela lei vigente.   

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

representantes dos reclusos de cada sector e complexos para promover o 

entendimento entre eles, a integração e realizar com mais entusiasmo 

atividades de formação, atividades desportivas, culturais e lúdicas;  

16. Envidar esforços para que, pelo menos um ano antes de devolver o recluso à 

sociedade ou à família, 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), IEFP e a Cadeia 

Regional do Sal, visando o acesso aos programas de formação/educação para 

jovens (reclusos) por forma a garantir e materializar o direito à educação. 

18. Proibir e tomar medidas enérgicas contra quaisquer práticas de atos de maus 

tratos, tortura, penas ou tratamentos cruéis ou degradantes;  

19. Garantir as condições necessárias para o pleno funcionamento das camaras 

de videovigilância; 

20. Garantir que as medidas de segurança sejam as estritamente necessárias e que 

não ponham em causa os direitos e a dignidade dos reclusos. 
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