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Introdução  
 
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) são fundamentais na forma como as 
pessoas comunicam e interagem. Esta revisão considera a forma como as TIC são integradas 
na vida social das prisões. A investigação sobre a implementação da tecnologia em prisões é 
relativamente escassa (Mufarreh, Waitkus e Booker, 2021), mas a maior parte das análises 
relatam o acesso limitado dos reclusos1 às tecnologias digitais. Ao discutir o acesso dos 
reclusos à tecnologia, os estudos referem-se ao “fosso” digital, entendido como uma forma 
de exclusão social, ainda mais exacerbada após a libertação da prisão (Kerr e Willis 2018). 
Embora existam estudos que refletem sobre o impacto das competências digitais na vida 
democrática, a informação a que os cidadãos teriam acesso no exterior é difícil de replicar no 
interior das prisões. Isto tem implicações crescentes para a reintegração, e os autores 
exortam-nos a repensar a reintegração e a prisão no contexto de toda a sociedade 
democrática (Reichenbach e Bruns 2018). Além disso, o confinamento resultante da 
pandemia da Covid-19 levou ao encerramento temporário visitas presenciais entre reclusos 
e as suas famílias, bem como ao encerramento de atividades educativas, agravando a 
necessidade dos reclusos de acederem à tecnologia. A introdução e implementação das TIC 
nas prisões tem o potencial de colmatar o “fosso” digital, transformando, ao mesmo tempo, 
a experiência vivida diariamente pelos reclusos (Kerr e Willis 2018).  

Esta revisão visa identificar literatura e práticas sobre a adoção de tecnologia em prisões. 
Partindo da distinção entre a disponibilidade e a adoção de tecnologias digitais no campo 
prisional, este documento procura identificar as tecnologias disponíveis e a sua adoção pelos 
interessados envolvidos. Para este fim, a revisão centra-se em várias categorias de 
tecnologias digitais, como se segue: 

¨ Tecnologias de telecomunicações para reclusos (telefones, telefones em cela, 
videochamadas e videovigilância) 

¨ Videoconferência com os tribunais 
¨ E-learning (Ensino a distância mediado por tecnologia) 
¨ Telemedicina 
¨ Dispositivos: quiosques, dispositivos dentro da cela, tablets 
¨ Monitorização eletrónica ou tecnologias de rastreio e supervisão telefónica 
¨ Programas. 

 
Foram cumpridos os seguintes critérios de inclusão: 

¨ Na sua maioria, materiais publicados entre 2017 e 2022; 
¨ Foi dada especial prioridade às publicações de revisão pelos pares; 
¨ Foi dada especial prioridade à investigação baseada na Europa; 
¨ Indexados em bases de dados como o Google Scholar, Jstor, e SAGE. 
¨ Literatura cinzenta e publicações nos media.2 

 
1 Para efeitos deste relatório, utilizaremos o termo "recluso" quando nos referimos a uma pessoa encarcerada. 
2 O processo de recolha de dados foi conduzido independentemente por dois investigadores da European Strategies 
Consulting e da IPS Innovative Prison Systems. 
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Tecnologias de telecomunicações para reclusos 

Promoção da vinculação familiar  

Nas últimas décadas, a investigação tem demonstrado consistentemente que as visitas à 
prisão, juntamente com o contacto regular dos reclusos com os seus familiares, afetam 
positivamente o seu comportamento, contribuem significativamente para a reinserção social, 
e reduzem a reincidência. O apoio familiar e a manutenção dos laços sociais das pessoas 
privadas de liberdade são frequentemente mencionados nas teorias criminológicas como 
elementos essenciais da prevenção do crime. Segundo a Teoria do Controlo Social de Hirschi 
(1969), os laços sociais entre indivíduos e a sociedade, instituições convencionais, valores e 
atividades são cruciais para dissuadir comportamentos desviantes e prevenir a reincidência 
criminal.  

As evidências empíricas mostram também que uma maior disponibilidade de comunicações 
seguras (telefone, videovisitas, sistemas seguros de mensagens) têm um impacto positivo na 
segurança prisional, reduzindo tensões e conflitos, reduzindo o número de telemóveis ilegais 
e as tentativas de os contrabandear, que de outra forma gerariam corrupção, dívidas, 
violência e extorsões dentro e fora do ambiente prisional (Bredin, S., 2018). Vários estudos 
salientam que as pessoas encarceradas que contam com apoio familiar são menos suscetíveis 
de se envolver em atividades ilegais enquanto cumprem uma pena e mais propensas a pôr 
fim às suas carreiras criminais e, portanto, menos suscetíveis de recair (Glaze, L. & Maruschak, 
L., 2008; Shinkfield, A. & Graham, 2009; Duwe, 2021). 

O contacto regular através de visitas, chamadas telefónicas e comunicação escrita durante a 
detenção ajuda a manter ou reforçar as redes de apoio social. O contacto familiar não só 
impede os detidos de estabelecer uma identidade criminal, como também lhes proporciona 
as condições necessárias para evitar a reincidência na libertação, nomeadamente no que 
respeita a alojamento ou apoio financeiro (Clark, T., 2001; Rocque, M., Bierie, D. e MacKenzie, 
D., 2010; Cochran, J. et al., 2016). 

Numa meta-análise apresentada pela Campbell Collaboration, foram avaliados 16 estudos 
(Mitchel, 2016) que indicam que as visitas na prisão geram resultados relevantes na redução 
da reincidência. Globalmente, as visitas contribuíram numa redução de 26% na reincidência 
(comparando reclusos que tiveram visitas regulares e aqueles que as não tiveram). Doze 
estudos primários constataram que as visitas na prisão contribuíram para a redução da 
reincidência entre 3% e 62%. Outros estudos indicam que os detidos dependem não só das 
suas famílias para facilitar o processo de adaptação ao sistema prisional, mas também para 
aumentar as oportunidades de reintegração efetiva. Estas conclusões corroboram o estudo 
de Martinez e Christian (2009), que mostra que a manutenção do contacto entre os reclusos 
e as suas famílias e a manutenção de relações prossociais conduz a taxas de reincidência mais 
baixas. Um estudo recente desenvolvido por Duwe e McNeeley (2020) comparou resultados 
de reincidência entre reclusos que tiveram pelo menos uma vídeo-visita com um grupo de 
reclusos que não receberam qualquer visita virtual, mostrando que à medida que o número 
de visitas vídeo aumenta, também a reincidência diminui. 
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Telefonia segura para reclusos 
 
O TELEFONE representa uma das tecnologias mais difundidas e disponíveis nas prisões.  

Na Europa, a situação relativa à utilização de telefones é muito heterogénea. A utilização de 
telefones pelos reclusos é principalmente limitada a um certo número de números de 
telefone pré-selecionados e pré-autorizados (lista branca), a um certo número de minutos 
por chamada, dia e semana. Alguns países europeus reduziram algumas das limitações 
relativas à duração das chamadas telefónicas, às pessoas que podem ser chamadas (lista 
negra, estando indicadas apenas os números que não podem ser chamados), permitindo 
chamadas e períodos de chamada mais longos, entre outras restrições. 

As chamadas telefónicas, habitualmente fornecidas ao abrigo das disposições de serviço 
público em contratos-quadro de comunicações (relativamente ao fornecimento de telefones 
em postos públicos) por fornecedores tradicionais de TelCo, foram progressivamente 
substituídas por operadores especializados que investiram no desenvolvimento de sistemas 
telefónicos, infraestruturas e dispositivos seguros.   

Recentemente, o debate tem-se desenrolado em torno da questão da introdução de 
TELEFONES NAS CELAS, em vez de telefones em corredor ou em alas. Nos últimos cinco anos, 
países como a França (Bredin, S., 2018)3 , Portugal (Mateus, 2021)4 e o Reino Unido, entre 
outros na Europa, aumentaram o acesso aos telefones em cela, com o benefício adicional de 
tal medida contribuir para a redução do número de telemóveis ilícitos nas prisões (Palmer, 
Hatcher e Tonkin 2020, 19).5 

Em comparação com a utilização de telefones de ala ou de corredor, a possibilidade de utilizar 
um telefone dentro da cela permite aos reclusos maior privacidade nas chamadas com 
familiares e períodos mais longos de conversação (incluindo chamadas "fora de horas" para 
as suas famílias), reduzindo a necessidade da utilização de telefones ilegais. A telefonia em 
cela é também essencial para a redução de tensões e conflitos entre reclusos e entre reclusos 
e pessoal penitenciário, reduzindo as necessidades de acompanhamento e monitorização de 
reclusos durante as chamadas telefónicas em corredores ou alas.  

  

 
3 Bredin, S. (2018). Reforma Prisional em França: mais lugares, menos encarceramentos. Entrevista: Stéphane Bredin 
Director-Geral da Administração Prisional, França. Revista JUSTICE TRENDS, 3rd Edição, Junho de 2018. p.34-39. 
Disponível: https://justice-trends.press/correctional-reform-in-france-more-prison-places-less-incarcerations/   
4 Mateus, R. (2021): Desafios e prioridades do sistema prisional português... e a transformação em curso apesar da COVID-
19. Revista JUSTICE TRENDS, Edição nº7, Junho 2021. Disponível: https://justice-trends.press/challenges-and-priorities-for-
the-portuguese-prison-system-and-the-ongoing-transformation-despite-covid-19/    
5 Exemplos do Reino Unido, França e Portugal: "Telefones em cela para mais prisões em campanha para reduzir a 
criminalidade". Disponível em: https://www.gov.uk/government/news/in-cell-phones-for-more-prisons-in-drive-to-cut-
crime ; "La prison de la Santé rouvre équipée brouilleurs et de telephone fixes". Disponível em: 
https://www.lepoint.fr/justice/la-prison-de-la-sante-rouvre-equipee-de- brouilleurs-etde-telephones-fixes-07-01-2019-
2283773_2386.php ; "The government will install 150 telephone booths in the prisons". Disponível em: 
https://tvi24.iol.pt/sociedade/ministra-da-justica/governo-vai-instalar-150-cabines-telefonicas-nas-prisoes; "O governo 
aprova nova lei para instalar telefones nas celas das prisões". Disponível em: 
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/governo-aprova-decreto-sobre-instalacao-de_630797a5c9a1265914db1c0f   



  

 4 
 

Tarifas telefónicas das prisões: Europa 

Na Europa, o custo das chamadas telefónicas é suportado pelos reclusos e suas famílias6 , não 
sendo este custo subsidiado por financiamento estatal.  

Alguns estudos apontam para os elevados custos das chamadas para as prisões. Os reclusos 
possuem algumas opções de pagamento: nos EUA, as chamadas podem ser cobradas no 
destino, por débito direto em conta, ou através de contas pré-pagas (Fuchs 2019). O Reino 
Unido opta pelo crédito telefónico como uma encomenda semanal de “cantina” ou crédito 
de recarga diária (Palmer, Hatcher e Tonkin 2020). Elevados custos de chamadas telefónicas 
na prisão levam a uma maior exclusão dos reclusos do mundo exterior e limitam o seu 
contacto com as famílias (Fuchs 2019).7 

Os fornecedores de telefonia fixa são normalmente selecionados através de um processo 
competitivo que depende do cumprimento de requisitos técnicos, requisitos de nível de 
serviço a prestar e do preço das chamadas para o utilizador final.  

Devido à falta de investimento estatal em infraestruturas e equipamentos telefónicos, os 
operadores privados são frequentemente solicitados a investir montantes substanciais na 
instalação e operação de sistemas de telefonia em meio prisional. Estes investimentos são 
amortizados ao longo do tempo através de contratos a longo prazo, embora as receitas 
geradas pelas chamadas dos reclusos. Por conseguinte, o valor das tarifas telefónicas 
(geralmente alguns cêntimos por minuto) depende muito do investimento em infraestruturas 
e equipamento que é feito pelos operadores privados. Aos governos cabe assegurar que o 
montante pago pelos reclusos e as suas famílias é um valor justo (considerando o 
investimento realizado e o custo da chamada), de acordo com as tarifas das chamadas no 
mercado regular de telecomunicações. 

Tarifas telefónicas: Estados Unidos da América 

Nos Estados Unidos, devido aos preços extremamente elevados cobrados aos reclusos e suas 
famílias, nas prisões federais, estaduais e cadeias municipais, os movimentos de Direitos Civis 
e Direitos Humanos têm vindo a pressionar há muito tempo para a redução das tarifas das 
comunicações (Vuono-powell, Schweidler, Walters e Zohrabi, 2015). Como resultado da 
intensa pressão, em Agosto de 2013, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) decidiu 
"trazer alívio a milhões de famílias, reduzindo o custo das chamadas interurbanas e 
interestaduais", exigindo que todas as tarifas de chamadas interurbanas de reclusos, 
incluindo as taxas acessórias, se baseiem no custo da prestação do serviço, declarando o que 
seria considerado como tarifa justa (tarifa de porto seguro)8 . Em Outubro de 2015, a FCC 
votou 3-2 para limitar as tarifas e as taxas que as empresas podem cobrar pelo serviço 

 
6 São feitas algumas excepções para reclusos estrangeiros ou reclusos que podem não ter qualquer fonte de rendimento.  
7 Fuchs (2019) vai ao ponto de referir os preços exorbitantes das chamadas, especialmente das tarifas de longa distância 
como exploradoras. O mercado de telefones públicos prisionais beneficia, argumenta o autor, dos níveis de baixos 
rendimentos da sociedade americana. Um argumento semelhante é transmitido por Onifade (2020). 
8 A FCC reduz as tarifas de chamadas de longa distância pagas pelos reclusos: https://www.fcc.gov/document/fcc-reduces-
high-long-distance-calling-rates-paid-inmates 
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telefónico nas prisões.9  Em Agosto de 2020, a FCC emitiu uma declaração propondo (...) 
"reduzir substancialmente os limites de tarifas interestaduais - atualmente $0,21 por minuto 
para chamadas de débito e pré-pagas e $0,25 por minuto para chamadas a cobrar - para 
$0,14 por minuto para chamadas de débito, pré-pagas e a cobrar das prisões, e $0,16 por 
minuto para chamadas de débito, pré-pagas e a cobrar das prisões.(…).10 
  
Devido à pressão política dos movimentos civis e das famílias e aos consequentes limites 
máximos estabelecidos pela FCC, o custo das chamadas das prisões estatais diminuiu 
drasticamente.  

 
 

Fonte: Iniciativa de Política Prisional11 
 
Em 2021, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) emitiu um decreto sobre as tarifas 
aplicáveis aos serviços de chamadas interestaduais e internacionais (ICS) dos reclusos 
adotando em 24 de Maio de 202112 novas tarifas provisórias para os ICS com efeito a partir 
de 26 de Outubro de 2021. As tarifas das chamadas internas ICS interestaduais foram 
limitadas a 12 e 14 cêntimos caso se trate de prisões ou cadeias municipais, definidas como 
aquelas com uma população média diária (ADP) de 1.000 ou mais, mais 2 cêntimos adicionais 
por minuto. Para cadeias mais pequenas, o limite permanece onde foi fixado em 2013 em 21 
cêntimos por minuto para todas as chamadas interestaduais. O anterior limite de 25 cêntimos 
por minuto para chamadas a cobrar interestaduais foi eliminado. 
 

 
9 No seu discurso, o Comissário da FCC Mignon Clyburn (Democrata) disse: (...) "A verdade é que cada um de nós está a pagar 
um preço pesado por aquilo que é agora um regime de mercado falhado e predatório. Nenhum de nós consideraria alguma 
vez pagar 500 dólares por mês por um serviço apenas de voz, onde as chamadas são descartadas por aparentemente 
nenhuma razão, onde as taxas e comissões poderiam ser tão elevadas a 60% por chamada e, se não tivermos cuidado, onde 
uma chamada de quatro minutos poderia custar-nos uns extraordinários 54 dólares". (...) (...)” A votação para apoiar as 
reformas de hoje eliminará o caso mais flagrante de falha do mercado que alguma vez vi nos meus 17 anos como regulador 
estatal e federal. A adopção de limites máximos de tarifas para todas as chamadas locais e interurbanas a partir de 
instalações correcionais, eliminando e limitando uma gama interminável de tarifas, assegurando que cada chamada feita a 
partir de uma prisão ou prisão tenha uma tarifa justa, razoável, e justa, e colmatando as lacunas nos tornará 
verdadeiramente cumpridores desses pilares tão claramente estabelecidos na Lei das Comunicações. As chamadas de 
qualquer prisão estatal ou federal desta nação serão em breve limitadas a 11 cêntimos por minuto, e, à exceção de três taxas 
limitadas, todas as outras taxas secretas ou oblíquas serão cobradas". (…). Disponível aqui: 
ttps://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-335984A3.docx  
10 A FCC procura reduzir as taxas e encargos dos Serviços de Chamada de Reclusos:  
https://www.fcc.gov/document/fcc-seeks-reduce-rates-and-charges-inmate-calling-services 
11 Acessível aqui: https://www.prisonpolicy.org/phones/state_of_phone_justice.html   
12 https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-21-60A1.pdf  
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Os estados de Nova Iorque13 e do Connecticut14 tornaram gratuitas as chamadas telefónicas 
de reclusos, sendo os custos assumidos pelo orçamento do estado. Outros estados, como 
New Jersey, Califórnia15 , Maine16 e West Virgínia, seguiram o exemplo, reduzindo os custos 
por minuto (Fuchs 2019, 226). 

Esta análise identificou o CORREIO ELETRÓNICO como uma importante tecnologia de 
telecomunicações prisionais na Noruega, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos17 , Reino Unido, 
Austrália (Kerr e Willis 2018), e Bélgica (via PrisonCloud). Nos EUA, os estabelecimentos 
penitenciários oferecem correio eletrónico numa base comercial. Os reclusos podem enviar 
mensagens a vários contactos aprovados, e alguns países impõem um custo por correio 
eletrónico. Alguns investigadores encorajam o acesso dos reclusos ao correio eletrónico como 
uma forma eficaz de controlo social, reduzindo a incidência de contrabando ou de 
mercadorias ilícitas através do correio físico (idem). No Reino Unido e nos Estados Unidos, 
para além do correio eletrónico, foram implementados sistemas de CORREIO DE VOZ para os 
reclusos trocarem mensagens regularmente - através de um sistema seguro e controlado - 
disponível para os membros da família e amigos autorizados. Os reclusos e as suas famílias 
afirmam que a utilização destas soluções tecnológicas afeta positivamente a saúde e o bem-
estar, as relações e laços sociais e a resolução de problemas práticos (Sakala, L. 2013). 
 
Um relatório sobre o contexto alemão publicado antes da pandemia da Covid-19 já esboça as 
oportunidades e desafios da utilização de meios digitais para comunicar com familiares. O 
texto sublinha ainda a responsabilidade constitucional da Alemanha em apoiar a 
comunicação dentro do casamento e com as famílias, o que também se aplica aos reclusos. 
Ao abordar estas questões, o relatório refere a forma como a rápida evolução da digitalização 
da sociedade também desafia o sistema penal (Kawamura-Reindl 2019).  

Embora estas soluções tenham sido implementadas em prisões antes da pandemia, na 
sequência da crise da Covid-19 e das restrições impostas, a VIDEOCONFERÊNCIA E AS VIDEOVISITAS 
surgiram como importantes respostas à pandemia, mas aos elevados custos associados às 
visitas presenciais regulares. A videoconferência é utilizada como suporte a procedimentos 
legais e visitas familiares (Tartaro e Levy 2017; Kerr e Willis 2018). Em 43 estados dos Estados 
Unidos da América, os reclusos comunicam com as famílias através de videoconferência. 
Alguns fornecedores de tecnologia distribuem iPads gratuitos, cobrando por correio 
eletrónico enviado, chamada de voz ou videochamada realizada e por downloads de música18 

 
13 Os reclusos na cidade de Nova Iorque podem agora fazer chamadas grátis. 7 de Agosto de 2018. 
https://www.globalcitizen.org/en/content/inmates-new-york-phone-calls-for-free/?template=next 
14 Connecticut tornou-se o primeiro estado a permitir chamadas gratuitas para os reclusos e as suas famílias. 22 de 
Junho de 2021. 
https://www.cnn.com/2021/06/22/us/connecticut-free-prison-phone-calls-trnd/index.html 
15 A Califórnia reduz os custos das chamadas telefónicas dos reclusos do estado, irá expandir o acesso dos reclusos aos 
tablets. 1 de Março de 2021. https://ktla.com/news/california/california-cuts-cost-of-state-inmate-phone-calls-will-
expand-inmates-access-to-tablets/  
16 Os preços das chamadas telefónicas em cadeias e prisões são limitados. 24 de Abril de 2022. 
https://www.themainemonitor.org/maine-caps-phone-call-prices-in-jails-and-prisons/ 
17 Exemplos: "Inmate Contact - Sending Mail", Spartanburg County Sheriff's Office, 2018. Disponível em: 
http://www.spartanburgsheriff.org/inmate-contact-sending-mail.php; "Mail - Sending Mail to a Prisoner", Michigan 
Department of Corrections, 2018. Available in: https://www.michigan.gov/corrections/0,4551,7-119-9741_12798-25071--
,00.html 
18 Fuchs (2019, 212) argumenta que os custos para os reclusos são proibitivos, dando o exemplo da Pensilvânia, onde os 
reclusos que querem ler têm de pagar 147$ para terem acesso a uma biblioteca de livros eletrónicos.  
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(Fuchs 2019, 212). Nos Estados Unidos, as videovisitas são organizadas localmente, através 
de um sistema de vídeo de circuito fechado ou videovisitas à distância. Esta última requer que 
os reclusos visitem quiosques que podem ser colocados nas alas ou nas celas. (Tartaro e Levy 
2017, 6-7).  

Na Europa, as restrições da pandemia fomentaram as visitas de família online, geralmente 
organizadas através do Skype ou soluções profissionais de videochamada ou videovisitas. No 
caso da Sérvia, por exemplo, a administração prisional equipou nove instituições correcionais 
com 16 tablets com um pacote de Internet paga de 20 G.B. por mês durante 24 meses. Este 
equipamento foi utilizado pelos reclusos para fazer videochamadas gratuitas para as suas 
famílias através da aplicação Viber (Kolaković-Bojović 2021).19   

A Inglaterra e País de Gales (fornecido pela Purple Visits20 ), Escócia (fornecido pela Unilink), 
Irlanda do Norte no Reino Unido, França e Espanha (ambos fornecidos pela TELIO) (ver Garcia 
& Lageweg, 2021), entre outros, implementaram diferentes soluções profissionais de 
videochamada e visitas de vídeo. Estas soluções profissionais estão principalmente 
disponíveis para os reclusos sem necessidade de supervisão por um guarda prisional, 
permitindo a marcação online da chamada, a identificação automática do visitante e da 
pessoa a ser visitada, a identificação automática de pessoas não autorizadas ou de 
comportamentos estranhos, a gravação e interceção de chamadas para fins de segurança, 
etc. 

 

 

 
19 É importante mencionar que não existem provas suficientes para apoiar a utilização de soluções de 
comunicação comercial (seja através da Viber, WhatsApp, Skype) em detrimento de soluções 
intencionalmente desenvolvidas para ambientes seguros ou em conformidade com as operações correcionais. 
20 https://www.purplevisits.com/news/supplying-secure-video-calls-across-the-prison-estate/  
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Educação prisional - e-learning  

O panorama da aprendizagem mediada por tecnologia na prisão é ainda emergente. E-
learning, ensino à distância e educação em linha são alguns termos utilizados para designar a 
utilização de tecnologias digitais para promover a educação. O e-learning é definido como 
"aprendizagem assistida por tecnologias de informação e comunicação, fornecida através de 
dispositivos sem fios ou móveis, tais como plataformas virtuais de aprendizagem". Existem 
três categorias de e-learning, nomeadamente, ensino à distância, ensino e aprendizagem 
assistido por software, e aprendizagem mediada eletronicamente" (Pitikoe 2019, 120). 

Uma vez que o confinamento durante a pandemia da Covid-19 interrompeu o normal 
funcionamento da educação presencial nas prisões, a educação mediada por tecnologia 
afigurou-se como uma necessidade. De acordo com o Report Review of European Prison 
Education Policy e a Recomendação do Conselho da Europa (89)12 sobre Educação nas 
Prisões, "as autoridades prisionais devem investir em tecnologia digital moderna [tal como] 
o acesso a serviços supervisionados da Internet ou sistemas de Intranet", a fim de promover 
a aquisição e o acesso a competências digitais que permitam aos reclusos "gerir melhor as 
suas vidas após a libertação" (ver Figura 1 Revisão da Política Europeia de Educação Prisional e a 
Recomendação do Conselho da Europa (89)12 sobre educação na prisão).   

No entanto, a literatura disponível mostra 
descontinuidade entre situações 
prescritivas e descritivas relativas à 
educação em meio prisional. Todos os 
autores incluídos nesta revisão reconhecem 
os benefícios associados à implementação 
das TIC no ensino prisional, tais como a 
melhoria da literacia (Moreira, Montero, e 
Machado 2017b) e da literacia digital 
(Taugerbeck et al. 2019), que são cruciais 
para a vida após a libertação. Além disso, o 
e-learning na prisão pode ajudar a reduzir o 
“fosso” digital (Knight e Hadlington 2018; 
Prison Learning Alliance 2020) e promove a 
inclusão digital (Vryonides 2020). É 
mencionada a aquisição de novas 
competências (Prison Learning Alliance 
2020), especialmente o conhecimento 
profissional (Moreira, Montero, e Machado 
2017a). Para além do desenvolvimento 
pessoal, o acesso à aprendizagem mediada 
pelas TIC pode ajudar as pessoas a reforçar 

as relações com outras pessoas dentro e fora da prisão, proporcionando aos reclusos um 
sentido de propósito (Prison Learning Alliance 2020). O mesmo estudo associa a 
aprendizagem na prisão a um menor risco de reincidência (idem; também em Pitikoe 2019). 
A utilização das TIC nas prisões faz parte de um quadro mais amplo de "reabilitação digital" 
(Reisdorf e Rikard 2018; Monteiro, Barros e Leite 2015) que visa utilizar a tecnologia como 

Figura 1 Revisão da Política Europeia de Educação 
Prisional e a Recomendação do Conselho da Europa 
(89)12 sobre educação na prisão 
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parte do processo de reinserção, apoiando a comunicação com a família, a aprendizagem e o 
entretenimento. A maioria dos estudos nesta revisão reconhece os riscos associados à 
introdução das TIC na educação prisional mencionando a necessidade de proporcionar aos 
reclusos um acesso seguro e restrito à intranet e à Internet para aumentar a literacia digital 
e a inclusão.  

Um exemplo da Alemanha ilustra a importância da aprendizagem digital no mercado de 
trabalho alemão. No seu artigo, Jens Borchert (2018) faz notar que os sistemas prisionais 
fazem parte de uma sociedade que está a sofrer mudanças consideráveis. Isto tem impacto 
nas perspetivas de reabilitação dos reclusos no mercado de trabalho: conseguir e manter um 
emprego são marcadores essenciais para uma reintegração bem-sucedida. Especificamente, 
na Alemanha, isto significa:  

¨ no mundo do trabalho: a ameaça do desaparecimento de muitos empregos; empregos 
baixos; baixos salários para muitos empregos e baixa atratividade;  

¨ mudança nos meios de comunicação social com efeitos enormes e consideráveis nas 
nossas vidas nos próximos anos (trabalho e aprendizagem em casa, digital e 
aprendizagem em casa, analfabetismo digital); 

¨ na população: mudanças na densidade com um declínio significativo em muitas áreas 
rurais com urbanização em aglomerações urbanas. 

Os estudos incluídos nesta revisão fazem notar, ao mesmo tempo, o estado precário da 
educação online na prisão e fornecem recomendações para uma melhor infraestrutura de e-
learning (Hesselink 2018; Pitikoe 2019; Barros, Monteiro e Leite 2021). De acordo com Pillera 
(2015), existem apenas alguns países na Europa onde as TIC estão integradas no prisional a 
nível nacional (ver Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Estes países são a 
Suécia, Finlândia, Alemanha, Holanda, Suíça, Espanha, e Reino Unido. Outros países são 
mencionados como tendo experiências pontuais em tecnologias digitais na prisão, mas sem 
um quadro nacional ou compromisso de implementação das TIC na educação em contexto 
prisional (países como a Islândia, Letónia, Roménia, etc.), e outros sem tecnologias digitais de 
educação à distância (como a Ucrânia, Bielorrússia, Polónia).  

 

Figura 2: TIC no ensino correcional na Europa 
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Uma análise do e-learning nas prisões europeias publicada em 2010 (Hammerschick 2010) 
mostra que existem soluções de rede para o e-learning pelo menos na Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, França, Alemanha, Holanda, Irlanda, Noruega, Espanha, Suécia, e Reino Unido. 
Espera-se que a pandemia tenha aumentado as possibilidades de e-learning em sistemas 
prisionais por toda a Europa.  

O Reino Unido foi dos primeiros a introduzir o e-learning nas prisões (Pillera 2015, 350), 
propondo uma intranet segura (CAMPUS VIRTUAL) para fomentar a aquisição de competências 
e a educação nas prisões.  A plataforma do Campus Virtual é acessível à maioria dos reclusos 
(exceto para certos grupos de alto risco), permite flexibilidade e continuidade de estudos (no 
caso de transferências entre estabelecimentos prisionais), e armazena dados e conteúdos 
num sistema de nuvem que pode ser acedido após a libertação (idem). Esta tecnologia está 
disponível sob supervisão de tutores em todas as prisões em Inglaterra e País de Gales (Prison 
Learning Alliance 2020). Há algumas desvantagens na plataforma - estudos relatam que os 
sistemas nem sempre são funcionais e que os reclusos "nem sempre são escoltados até aos 
locais [onde estão os computadores portáteis] pelos guardas prisionais" (idem, p.3). Outros 
relatam que o conteúdo fornecido está desatualizado e carece de características interativas, 
a plataforma funciona de forma lenta, e há problemas de largura de banda e confusão sobre 
licenças (Pillera 2015, 351). A plataforma do Campus Virtual é também utilizada em algumas 
prisões em Portugal (Moreira, Montero e Machado 2017a).  

A maioria dos Estados Federais alemães e a Áustria utilizam o E-Lis como sistema de e-learning 
para reclusos, um sistema agora coordenado pelo Institute für Bildung in der 
Informationsgesellschaft (IBI) em Berlim. A plataforma de aprendizagem E-lis foi instalada no 
sistema prisional alemão em 2004. Em 2009, foi assumida pelo IBI e foi objeto de uma revisão 
exaustiva nos anos seguintes. A plataforma é atualmente utilizada nos estados federais de 
Baden-Württemberg, Berlim, Brandenburg, Bremen, Hamburgo, Hesse, Meclemburgo-
Pomerânia Ocidental, Baixa Saxónia, Renânia do Norte-Vestefália, Renânia-Palatinado, Sarre, 
Saxónia e Schleswig-Holstein, bem como na Áustria. Pode ser acedido em mais de 1.200 locais 
em mais de 120 prisões, através de ligações especialmente seguras. 

De acordo com o site do IBI,21 a E-Lis está centrada na utilização de meios digitais nas áreas 
de educação geral e ensino profissional nas prisões, mas também pode ser utilizada como 
uma ferramenta para serviços sociais e atividades recreativas. A plataforma oferece uma 
abrangente mediateca com mais de 400 ofertas, fornecendo um total de vários milhares de 
materiais para ensino e aprendizagem independente. Para além de materiais escolares 
(vocacionais), são também oferecidos programas para o ensino dos media, competências 
sociais e quotidianas. Os cursos de línguas são particularmente populares, programas de 
educação básica, acesso à mediateca do FWU (Institute for Film and Image in Science and 
Education) ou a versão offline da Wikipedia, e ofertas recreativas tais como treino de fitness 
ou notícias em linguagem fácil. Além disso, a plataforma é utilizada como: 

¨ Sistema de gestão da aprendizagem (utilização de ferramentas didáticas como a 
gestão de grupos por tutores). 

¨ Gestão de documentos (ficheiros e exercícios em armazenamento na nuvem) 

 
21 https://www.ibi.tu-berlin.de/projekte/259-e-learning-im-strafvollzug 
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¨ Ferramenta de comunicação (e-mails e fóruns protegidos) 
¨ Infraestrutura que torna possível estudar na Fern Universität em Hagen. 

 

Enquanto muitos estudos emitem avisos relacionados com as questões associadas às TIC na 
educação correcional, alguns autores propõem a atenuação das deficiências da educação em 
linha na prisão através de uma abordagem mista do ensino e da aprendizagem. A 
APRENDIZAGEM MISTA (ou b-learning) propõe uma combinação de ensino presencial e métodos 
de ensino e aprendizagem mediados por computador para assegurar os melhores resultados 
educacionais para os reclusos. Os autores que discutem o b-learning invocam a utilização do 
Moodle como instrumento educativo (Trinidade e Moreira 2020; Barros, Monteiro, Leite 
2021) e comentam os efeitos positivos da criação de comunidades virtuais de aprendizagem. 
O b-learning tem o potencial de desenvolver competências tais como "colaboração, 
comunicação, criatividade ou pensamento crítico" (Trinidade e Moreira 2020). Estes artigos 
baseiam-se em investigação feita em prisões em Portugal (Trinidade e Moreira 2020; Barros, 
Monteiro, Leite 2021) e Chipre (Vryonides 2020).  

Telfi (Telelernen für HaftinsassInnen, ver Hammerschick 2010) é uma solução de 
aprendizagem mista onde os professores oferecem aulas duas ou três vezes por semana. 
Durante o resto da semana, os participantes trabalham nas suas tarefas atribuídas 
independentemente, acedendo a software e materiais adicionais. O sistema está disponível 
na Áustria, mas existem poucas evidências de que o sistema seja efetivamente utilizado. Em 
vez disso, a ECDL (European Computer Driving Licence), um certificado padrão de 
competências TIC, é mais amplamente utilizado em todas as prisões austríacas.  

A Comissão Europeia tem vindo a apoiar diferentes projetos e iniciativas que visam promover 
a aprendizagem digital nas prisões. Por exemplo, o projeto BLEEP22 sobre inclusão digital, que 
procura a criação e implementação de uma plataforma de aprendizagem mista inovadora, 
centrada na Europa, para reclusos e ex-reclusos; ou o projeto TRIANGLE23 , que visa 
desenvolver uma plataforma digital onde os jovens institucionalizados em centros educativos 
possam desenvolver competências num ambiente seguro na Internet. 
 
Outras iniciativas envolvem o ACESSO A COMPUTADORES PORTÁTEIS NA CELA. Um estudo de Kerr e 
Willis (2018) mostra que algumas prisões no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda 
e Austrália permitem aos reclusos o acesso a materiais educativos em computadores 
partilhados, mas de acesso restrito à Internet. Um projeto-piloto do Ministério da Justiça no 
Reino Unido teve início em 201724 . Visto pelos reclusos como um "incentivo ao bom 
comportamento" (Prison Learning Alliance, 2020 3), o programa permite o acesso à compra 
de créditos telefónicos, comunicações com o exterior, aconselhamento sobre saúde mental 
e materiais educativos. O programa Computers in Cells é um programa semelhante 
desenvolvido na Austrália. O Fórum de Educação dos Reclusos de 2018 sugere fortemente 
que "os computadores devem ser fornecidos aos reclusos nas celas como uma ferramenta 
educativa" (Acão de Justiça). A primeira fase do projeto pretende distribuir 600 tablets 
Android a mulheres na Dillwynia e a homens nas prisões John Morony em Sydney; os tablets 

 
22 https://projectbleep.eu/  
23 https://prisonsystems.eu/projects/triangle/  
24 O piloto é realizado em Berwyn e HMP Wayland.  



  

 12 
 

funcionam através de uma rede Wi-Fi fechada dando aos reclusos acesso a "sessões de 
alfabetização e numeracia, programas de terapia cognitiva comportamental e permitir-lhes 
gerir as suas contas bancárias na prisão em linha" (Maley 2020). Nos Estados Unidos, desde 
2017, nove prisões estatais adotaram tablets para reclusos, que foram desenvolvidos pela 
Edovo e pela American Prison Data Systems com o objetivo de oferecer cursos de educação, 
formação profissional e cursos de reabilitação para reclusos (Mufarreh, Waitkus e Booker 
2021).  

O Ulmer Echo é um boletim informativo escrito por reclusos, também disponível online. O 
colunista Joe T exorta os leitores a ver o acesso seguro à Internet na prisão alemã como 
uma oportunidade e não como um risco. Ele sublinha como o acesso à Internet é desejável 
tanto para reconectar os reclusos com os serviços de reintegração externa, como fazendo 
parte do processo de disponibilização de serviços equitativos aos cidadãos 'dentro' e 'fora'. 
Todos os novos meios de comunicação social levam tempo a processar através do sistema 
de justiça. Ainda assim, alguns Estados Federais (Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Berlim, e Baixa Saxónia, por exemplo) têm sido mais rápidos do que outros 
a traduzir na prática e na legislação a lista de sítios Internet específicos autorizados, 
relacionados com a reintegração.  

Figura 1: Os diferentes ritmos em que os Estados Federais Alemães estão a tomar o acesso à Internet  

 

Quiosques, Computadores, TV Multimédia, e Tablets como dispositivos 
de autosserviço 

Tecnologias modernas tais como a videoconferência, tablets digitais, quiosques, e 
computadores em cela podem ser considerados avanços em relação aos tradicionais serviços 
de telefone fixo partilhados e serviços postais lentos. Os dispositivos digitais pessoais ajudam 
as pessoas privadas de liberdade a participar em programas, estudar, e melhorar a sua 
literacia digital. Também proporcionam novas formas de preservar as relações familiares e 
possibilidades de procurar justiça. As tecnologias discutidas nesta secção podem ser utilizadas 
para mudança e reabilitação e para ajudar os reclusos na transição para a vida pós-libertação 
(McKay 2018c). 

Em termos de utilização da tecnologia, alguns estudos indicam que a tecnologia, como os 
quiosques pessoais de auto-atendimento ou os tablets para a educação e planeamento 
jurídico, tem ajudado a avançar os objetivos de reabilitação e a diminuir a reincidência (Kerr 
et al., 2018; McDougall et al., 2017). Como Kerr e Willis (2018) descrevem, muitos sistemas 
prisionais pelo mundo (por exemplo, Canadá, Reino Unido, EUA, Austrália, Holanda) 
permitem às pessoas encarceradas o acesso a materiais educativos e legais através de 
computadores partilhados. Ainda assim, muitos sistemas prisionais proíbem ou restringem 
severamente o acesso à Internet. A fim de permitir a comunicação com contactos permitidos, 
o serviço de correio eletrónico pode ser acedido frequentemente em algumas jurisdições com 
um custo suportado pelos reclusos (Kerr et al., 2018). 

Os Tablets são atualmente a tecnologia usada dentro de cela mais comum devido ao seu baixo 
custo por unidade, baixo custo de manutenção e simplicidade de distribuição. 
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Jurisdições nacionais, Estados ou prisões ou cadeias locais, colaboram com empresas tais 
como a Core25 , eBO26 , Telio27 , Gerdes28 , Unilink29 , Tyler30 , Edovo31 , Aventiv32 (inclui 
Securus e JPay), ViaPath33 (anteriormente conhecida como Global Tel-Link ou GTL) ou 
Socrates34 , entre outras, que fornecem aos reclusos tablets pré-carregados com vários 
serviços e conteúdos, incluindo jogos, música, conteúdos educativos, serviços de saúde 
mental e instrumentos legais, comércio e compras online, serviços de vídeo a pedido e 
mensagens seguras. Na maioria das situações, os tablets são pré-configurados com um 
sistema operativo limitado que restringe o acesso à rede local segura da instalação. Os 
reclusos não estão autorizados a aceder à Internet pública. Os mesmos serviços podem ser 
fornecidos em qualquer outro dispositivo tecnológico, tal como uma sala de convívio ou 
quiosque de parede montado na cela, um computador seguro, ou uma televisão multimédia 
segura.  

King et al. (2017) demonstraram que as avaliações psicométricas, tais como o Estudo de 
Perceção de Risco e Necessidades, podem ser administrados com sucesso utilizando um 
tablet. Num ensaio controlado aleatório, os autores examinaram a diferença entre as pessoas 
privadas de liberdade que completam testes psicológicos em tablets e as que utilizam papel 
e lápis. Embora os dois métodos fossem idênticos no conteúdo, King et al. (2017) descobriram 
que os reclusos preferiam utilizar o tablet e, como resultado, desenvolveram uma atitude 
mais construtiva em relação à instituição prisional após a utilização da tecnologia, em 
oposição aos que utilizavam o método do papel e do lápis. Continuando na mesma linha, 
podemos afirmar que uma resposta comparável pode ser mostrada quando a tecnologia é 
utilizada para gerir as suas próprias necessidades enquanto reclusos. Isto seria um sinal útil 
de como poderíamos encorajar as pessoas privadas de liberdade a aprender novas 
capacidades de reabilitação. 

Como resultado, muitos governos reconhecem os benefícios de reabilitação da conectividade 
limitada à Internet para as pessoas privadas de liberdade (Van De Steene e Knight 2017). Os 
dispositivos pessoais podem ser uma boa estratégia na administração de programas 
relacionados com violência, abuso de substâncias, formação profissional e procura de 
habitação pós-libertação, saúde, apoio financeiro e serviços de emprego (Kerr et al., 2018). 
De acordo com Reisdorf e Rikard (2018), modelos de reabilitação bem-sucedidos devem 
incorporar estratégias de reinserção e inclusão digital e incluir experiências online e offline. 
Com esta perspetiva, as prisões inteligentes podem ser vistas como menos incapacitantes e 
mais focadas na preparação para a reinserção  na sociedade. 

Por exemplo, Lindstrom e Puolakka (2020) avaliaram o Projeto “Prisão Inteligente” na 
Finlândia, que incluía dispositivos digitais de autosserviço. Afirmaram que estes dispositivos 
poderiam ser eficazes ao encorajar a reabilitação e diminuir a reincidência, aumentando a 

 
25 Para mais informações, por favor visite www.coresystems.biz 
26 Para mais informações, por favor visite www.ebo-enterprises.com 
27 Para mais informações, por favor visite www.tel.io 
28 Para mais informações, por favor visite www.gerdes-ag.de 
29 Para mais informações, por favor visite www.unilink.com 
30 Para mais informações, por favor visite www.tylertech.com 
31 Para mais informações, por favor visite www.edovo.com 
32 Para mais informações, visite por favor www.aventiv.com 
33 Para mais informações, por favor visite www.viapath.com 
34 Para mais informações, por favor visite www.socrates-software.com 
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autonomia dos reclusos, autoestima e competências de gestão da vida. Constataram que 
quanto mais autossuficientes e envolventes forem os autosserviços digitais, mais "invisíveis" 
os muros prisionais, sem comprometer a segurança (Lindstrom et al., 2020:18). 

A instalação de quiosques de autosserviço, principalmente em prisões privadas em Inglaterra 
e no País de Gales, reduziu de forma significativa a violência entre reclusos (McDougall et al., 
2017). Estes quiosques (fornecidos pela Unilink) ajudaram as pessoas encarceradas a manter-
se atualizadas com os avanços tecnológicos e permitem-lhes executar várias tarefas, incluindo 
fazer encomendas da “cantina” da prisão, agendar visitas, e solicitar a participação em 
programas educativos, de reabilitação, e consultas de saúde (McDougall et al., 2017). Por 
exemplo, um recluso pode encomendar artigos de higiene pessoal e outros produtos, 
bastando para isso selecionar o produto de uma lista num quiosque. O custo das compras é 
então automaticamente deduzido da conta pessoal, e é enviado um recibo antes de os 
produtos serem entregues. 

McDougall et al. (2017) também notam uma redução estatisticamente significativa na 
reincidência para indivíduos que utilizam tecnologia no primeiro ano de lançamento, 
demonstrando os benefícios da adoção de quiosques de autosserviço. Os autores fazem a 
hipótese de que os quiosques PSS na prisão ajudarão a reabilitar indivíduos reclusos, 
permitindo-lhes familiarizarem-se com a tecnologia digital, funcionarem sem necessidade de 
apoio de um funcionário, e escolherem como gastar o seu tempo (McDougall et al., 2017). 

Considerada como "solução pioneira ao disponibilizar uma plataforma única e consolidada 
para a prestação de serviços prisionais por medida aos reclusos" (Van de Steene e Knight 
2017, 2), a PRISONCLOUD foi implementada pela administração prisional belga em 2016. 
Através deste projeto, os reclusos da Prisão de Beveren em Antuérpia tinham acesso 
limitado e controlado a serviços online e internet controlada (Gilna 2017, 18). A 
PrisonCloud dá aos reclusos acesso a jogos, livros, material jurídico, e aos seus ficheiros de 
processos criminais sem ter de envolver o pessoal prisional. Isto resolveu o problema do 
pessoal prisional que organiza os movimentos dos reclusos (Robberechts e Beyens 2020, 
286; 2017). De acordo com um artigo publicado pela Prison Legal News, "cada recluso 
recebe uma unidade USB e um nome de utilizador e senha; as suas celas contêm um 
monitor, teclado, rato, auscultadores e equipamento para os ligar a um servidor" (Gilna 
2017). Através do PrisonCloud, os reclusos podem ter acesso, em troca de pagamento, a 
correio eletrónico seguro, chamadas telefónicas, e filmes para adultos.  

Após o seu sucesso na Prisão de Beveren em Antuérpia, PrisonCloud foi implementado em 
duas instalações prisionais recentemente construídas na Bélgica. Apesar dos méritos da 
PrisonCloud, em 2022, uma nova solução multimédia de autosserviço foi selecionada para 
ser implementada nas restantes prisões na Bélgica.  

Figura 4 Exemplo de prática existente na digitalização das prisões 

Na Alemanha, foi recentemente decidido conceder a todos os 4024 detidos do sistema penal 
de Berlim o acesso à Internet através de tablets. Esta decisão baseou-se na conclusão bem-
sucedida da fase de campo de um projeto único conduzido no sistema correcional de Berlim, 
intitulado "Ressocialização através da Digitalização" (Bode 2019). Setenta e dois reclusos da 
prisão de Heidering foram especialmente selecionados como pessoas de teste neste projeto. 
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Foram, a partir de Junho de 2018, equipados com computadores tablet com acesso à Internet, 
que lhes foi permitido utilizar diariamente. A decisão tomada pelo Senado de Justiça de 
Berlim, que, como Ministro da Justiça, é responsável pelo sistema prisional, de alargar o 
projeto para incluir todos os reclusos nas penitenciárias do estado federal é uma 
consequência de grande alcance da modernização digital do panorama prisional alemão.  

No entanto, a decisão não foi aprovada. Os seus críticos observam que o atraso em matéria 
digital não é de forma alguma um problema específico da população prisional, mas que 
também se pode encontrar um desenvolvimento digital atrasado noutros segmentos da 
sociedade. Outra objeção é que a utilização da Internet pelos reclusos torna necessárias 
precauções especiais, o que conduz a despesas consideráveis para os estabelecimentos 
prisionais, pelo que considerações de ordem económica se prendem com esta questão. 
Apesar destas objeções, é, já por razões constitucionais, inegável que a transformação digital 
e a utilização concomitante dos meios digitais deve ter espaço, e ser mesmo promovida, 
também no sistema correcional. O estudo de Bode (2019) especifica as implicações legais do 
pensamento de que o direito penitenciário tem de cumprir os princípios constitucionais para 
defender decisões mais corajosas para superar o status quo muito restritivo da utilização da 
Internet nas prisões. Finalmente, a solução adotada incluirá a utilização de televisões 
multimédia seguras dentro das celas, que permitam aos reclusos aceder aos mesmos serviços 
que teriam num dispositivo tablet. 

Em conclusão, algumas tecnologias têm o potencial de beneficiar as pessoas encarceradas, 
ligando-as ao mundo exterior num ambiente mais seguro e reabilitativo. Estas tecnologias 
podem proporcionar oportunidades positivas de acesso à justiça, manter relações familiares 
e participar em programas que otimizem as suas circunstâncias pós-libertação, facilitando 
assim a reabilitação e reduzindo a reincidência. A introdução de dispositivos digitais pessoais 
nas prisões pode normalizar a tecnologia e assegurar que os reclusos não sejam excluídos 
digitalmente após a libertação.  

 

Realidade Virtual 

Os benefícios de utilizar a REALIDADE VIRTUAL para a aprendizagem e mudança de 
comportamento estão bem estudados e mostram resultados encorajadores. Na Europa, 
foram desenvolvidas várias iniciativas de investigação para explorar a utilização da R.V. em 
contextos educativos e terapêuticos na prisão.  
 
Um estudo recente de Smith et al. (2022) relata a viabilidade e eficácia inicial da Formação 
em Entrevista de Trabalho em Realidade Virtual em duas prisões. O VR-JIT foi considerado 
pelos reclusos como altamente aceitável e utilizável e teve melhorias significativas nas 
competências de entrevista, motivação para a formação em entrevista, ansiedade na 
entrevista, bem como na manutenção de emprego por mais de seis meses. Este foi o único 
estudo a mencionar tecnologias de realidade virtual nas prisões. Na Nova Zelândia, é relatada 
outra utilização da realidade virtual na prisão. O seu objetivo é ajudar os reclusos com dislexia 
e outras dificuldades de aprendizagem a melhorar as suas competências básicas de literacia 
e numeracia (Prison Learning Alliance 2020, 8).  
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É ainda importante referir alguns projetos financiados pela UE, tais como o projeto 
VR4DrugRehab35, que tem o objetivo de desenvolver e testar um programa terapêutico 
inovador utilizando Realidade Virtual avançada no tratamento de adições (tecnologia VR 
numa população jovem delinquente sob supervisão de liberdade condicional; o projeto 
ViRTI36 , com o objetivo de utilizar tecnologias de realidade virtual criando ambientes virtuais, 
compensando a escassez de recursos (tais como laboratórios de formação, materiais e 
ferramentas) nas instalações prisionais; o projeto VISION37 , que visa desenvolver as 
competências dos reclusos através de programas de Educação e Formação Profissional 
baseados na RV; ou o projeto TRAIVR38 , que visa proporcionar reabilitação de 
toxicodependentes através de um programa de formação em RV.  
 

Videoconferência em/ com tribunais 

Nos últimos anos, a tecnologia da videoconferência tornou-se cada vez mais comum nos 
sistemas de justiça utilizados para realizar procedimentos administrativos e civis e audiências 
de inquirição e julgamento (audiências judiciais virtuais). Nas audiências prévias ao 
julgamento (audiências de custódia ou de instrução) ou nos processos em curso que 
envolvem pessoas privadas da sua liberdade, as audiências judiciais virtuais têm o potencial 
de reduzir os riscos de segurança associados à transferência de reclusos, reduzir os custos 
associados ao transporte da prisão para o tribunal penal e ao regresso; permitir um maior 
acesso à justiça através de uma audiência, ajudando a aliviar a superlotação e o número de 
reclusos em prisão preventiva que não representam uma ameaça à segurança pública; e 
proporcionar uma ferramenta útil para as jurisdições rurais que de outra forma teriam 
dificuldade em cumprir os prazos legais para a realização de audiências de custódia (Davies e 
Matelevich-Hoang, 2015). 

VIDEOCONFERÊNCIA NOS TRIBUNAIS (a VC é uma das medidas propostas pelo plano de ação de 
2019-2023 sobre a justiça eletrónica europeia.39 A VC facilita as audiências à distância, reduz 
os custos associados aos processos penais (Graur 2020), aumenta a segurança e acelera os 
processos (Devaux 2017; 2018) e é utilizada em muitas jurisdições em processos 
transfronteiriços.40 A VC permite que as crianças testemunhem sem ver o infrator (Ali e Al-
Junaid 2019). Numa comparação da penologia na Jordânia, Emiratos Árabes Unidos e França, 
Shiyaba et al. (2020) consideram a VC como um dos meios mais eficazes e avançados para 
conduzir julgamentos à distância e proteger arguidos, testemunhas e vítimas. 

 
35 http://www.vr4drugrehab.org/  
36 https://prisonsystems.eu/projects/virti/  
37 https://prisonsystems.eu/projects/vision/  
38 https://prisonsystems.eu/projects/traivr/  
39 O plano pode ser encontrado em 
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0313(02)&rid=6.  
40 Braun, Davitti e Dicerto (2018) discutem os resultados do projeto europeu AVIDICUS 3 e declaram que a VC para 
procedimentos transfronteiriços é utilizada nas 12 jurisdições envolvidas no projeto (Bélgica, Croácia, Inglaterra e País de 
Gales, Finlândia, França, Hungria, Itália, Holanda, Polónia, Escócia, Espanha e Suécia). Com exceção da Croácia e Hungria, 
todos os países do projeto utilizam também a VC em procedimentos nacionais.  
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Para estes fins, os tribunais instituíram diferentes tipos de VC ao longo do tempo. As LIGAÇÕES 
AUDIOVISUAIS para participantes selecionados do tribunal têm sido uma prática habitual há 
décadas (Rossner 2021). Contudo, esta forma de procedimentos mediados por tecnologia 
tem sido criticados por isolarem o recluso, resultando assim na "expulsão literal da sala de 
audiências, com uma aparição por detrás das paredes da prisão" (McKay 2018). Os sistemas 
de VC foram introduzidos no final dos anos 90, sendo o Reino Unido um dos primeiros países 
a utilizar o VC nas audiências do tribunal de pré-julgamento (Devaux 2017). Para que os 
tribunais possam realizar audiências à distância, os tribunais e as prisões devem ser equipados 
com câmaras, ecrãs, microfones e altifalantes (idem).  

A videoconferência é recomendada na literatura como um exercício do direito de estar 
presente no tribunal e o exercício do direito de ser ouvido. Gori e Pahladsingh (2021) discutem 
a videoconferência em processos judiciais no contexto da suspensão de todos os processos 
ordinários pendentes de Março até Maio de 2020, relacionada com a Covid-19. Neste 
contexto, a videoconferência é proposta como uma parte eficaz da atividade ordinária dos 
tribunais. O artigo parte de estudos de casos italianos, mas considera outras realidades, 
especialmente dos Países Baixos. Na sequência das restrições impostas pelo Covid-19, o 
sistema judicial holandês implementou a VC nos tribunais penais (Vanderveen 2022). 
Venderveen (2022) relata as conclusões de um inquérito aos advogados holandeses realizado 
em Setembro de 2020 e argumenta que os inquiridos estavam preocupados com questões 
técnicas e com o mau funcionamento do equipamento. Além disso, o estudo expressa 
preocupação em relação aos direitos dos suspeitos, citando um estudo encomendado pelo 
Centro de Investigação e Documentação: "a fim de garantir os direitos de um suspeito, é 
necessário introduzir melhorias no que diz respeito à tecnologia, equipamento, ligação, 
disposição da localização do suspeito (na prisão), protocolos e formação do pessoal" (idem, 
p.1). 

Alguns estudos discutem a viabilidade da VC em 
tribunais, mas apenas em relação a tribunais 
monolingues (Devaux 2017; 2018; Braun, Davitti e 
Dicerto 2018). Argumentam que em instâncias 
judiciais multilingues, onde é necessário um 
intérprete, a interpretação por videoconferência 
levanta questões relacionadas com a sua legalidade, 
uma vez que viola o direito do arguido ao devido 
processo. Outras questões giram em torno das 
perceções dos participantes sobre a audiência, 
interação e questões tecnológicas (Devaux 2018). 
Reportando sobre as conclusões do projeto europeu 
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AVIDICUS 341 , Braun, Davitti e Dicerto (2018) discutem o papel dos intérpretes nos processos 
judiciais mediados por VC, argumentando que os intérpretes têm um papel menor, uma vez 
que a tecnologia não está concebida para considerar todos os interessados (especialmente 
os intérpretes).  

Recursos e histórias de utilizadores compilados pelo Professor Richard Susskind sobre a 
utilização da videoconferência em tribunais de todo o mundo podem ser consultados no 
website "Remote Courts Worldwide" (www.remotecourts.org). 

 

Telemedicina  

A telemedicina, também conhecida como telesaúde, é utilizada há mais de quatro décadas 
em diferentes especialidades, tais como radiologia, psiquiatria, e medicina de emergência. 
No contexto correcional, onde muitos reclusos têm necessidades médicas complexas e o 
acesso a um médico externo pode ser demorado, muitas administrações prisionais 
começaram a pensar “fora da caixa” sobre a prestação de cuidados de saúde especializados, 
mesmo quando a tecnologia não está na vanguarda da inovação. Assim, a telemedicina no 
ambiente correcional simplifica grandemente os cuidados médicos prestados aos reclusos. 
Além disso, em vez de lidar com longos períodos de viagem e medidas de segurança 
extensivas para cuidar dos doentes, os médicos podem agora oferecer cuidados de saúde 
especializados por videoconferência ou revisão de imagens e fotos de raios X de alta 
qualidade (Tenforde et al. 2017).  

Como a telemedicina está bem estabelecida em países onde uma distância significativa 
separa os pacientes dos médicos, a maioria dos resultados baseados em evidências são de 
países como os Estados Unidos (Alverson et al., 2019) ou a Austrália (Tian et al., 2021). Na 
Europa, a telemedicina ainda é utilizada em pequena escala, não sendo integrada nos 
sistemas gerais de saúde (Gualano et al., 2017, Edge et al., 2020). No entanto, o confinamento 
da pandemia levou os serviços de saúde aumentaram subitamente a sua utilização de 
comunicações vídeo através de várias plataformas (Zoom, Skype, FaceTime, WhatsApp) para 
permitir o acesso aos serviços de saúde. 

Numa recente revisão sistemática, Edge et al. (2019) investigaram os fatores que influenciam 
a implementação bem-sucedida da telemedicina em meio prisional, identificando a 
importância de uma estratégia de implementação abrangente que inclua a adesão das partes 
interessadas, o reconhecimento de facilitadores e barreiras contextuais, e o equilíbrio dos 
benefícios previstos com recursos adequados.  

De acordo com a literatura, a telemedicina nas prisões é mais frequentemente utilizada na 
saúde mental (Senanayake et al., 2018). A aceitação da telepsiquiatria pode variar de acordo 
com as necessidades dos diferentes pacientes e as condições mentais subjacentes. Uma 
análise descobriu uma indicação mínima de dificuldade na realização de consultas de 
telemedicina com pacientes com psicose, citando dois ensaios clínicos que demonstram a 

 
41 O projeto examina a interpretação vídeo-mediada em 12 jurisdições europeias (Bélgica, Croácia, Inglaterra e País de Gales, 
Finlândia, França, Hungria, Itália, Holanda, Polónia, Escócia, Espanha e Suécia).  
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eficácia e aceitabilidade de tais avaliações nesta população (Kruse et al., 2018). Além disso, 
aqueles com deficiências intelectuais e défices educacionais podem exigir uma consideração 
especial (Kruse et al., 2017).   

O tipo de serviços de telemedicina escolhidos num ambiente correcional é determinado por: 
exigências da população, disponibilidade de fornecedores, e viabilidade do serviço (Tian et al. 
(2021). Após a seleção dos serviços, os responsáveis pela execução de penas devem 
considerar o impacto da telemedicina nas suas instituições. Funções e deveres, programação 
e fluxo de trabalho, metodologias de avaliação, infraestrutura técnica, espaço físico e 
segurança são aspetos a ter em consideração. Encontrar uma área suficientemente privada e 
segura com conectividade dentro de uma instalação prisional pode ser um desafio, e isto deve 
ser tido em conta no planeamento da instalação.  

Além disso, deve ser considerada a coordenação e a troca de informações entre a localização 
do paciente e a localização do prestador de cuidados de saúde. Os fatores legais e 
regulamentares, tais como a alteração da legislação que rege o consentimento eletrónico, a 
segurança e os tipos de prestadores autorizados a fornecer serviços, também devem ser 
observados (Kruse et al., 2018). 

As funções e responsabilidades do pessoal mudarão devido à implementação da telesaúde, e 
estas mudanças podem diferir dependendo da segurança do estabelecimento prisional. 
Assim, os executivos devem assumir um papel ativo e prático na implementação da 
telemedicina para infundir apoio e envolvimento em toda a organização (Kruse et al., 2018). 
Como em qualquer mudança, abordar os pontos de vista dos funcionários antes, durante e 
após a adoção da telemedicina pode ajudar a garantir o seu sucesso. A identificação de 
defensores e o reforço da educação e sensibilização são dois fatores que aumentarão a 
probabilidade de uma implementação eficaz (Sales et al., 2018). 

Alguns funcionários e reclusos podem ter receios sobre o uso da tecnologia ou podem não 
estar familiarizados com a forma de lidar com prestadores de cuidados de saúde de através 
da tecnologia. É fundamental avaliar a experiência da população com a tecnologia e o acesso 
a dispositivos como tablets para determinar a sua adequação à telemedicina (Kruse et al. , 
2018). As pessoas com mais conhecimentos sobre cuidados de saúde são mais propensas a 
abraçar a telemedicina (Kruse et al., 2017; 2018) do que aquelas com um menor nível de 
literacia em saúde (Paige et al., 2017). Além disso, é fundamental preparar os indivíduos e 
identificar as necessidades de telemedicina pós-lançamento, tais como a necessidade de um 
local privado, um dispositivo, e acesso à Internet ou celular. Quando as pessoas 
compreenderem os benefícios da telemedicina e como ela as pode ajudar, serão mais 
encorajadas a utilizá-la e experimentarão melhores resultados mesmo depois de serem 
libertadas da prisão (Tian et al., 2021). 
 
Os custos e benefícios da telemedicina variam de acordo com o tipo de serviço escolhido ou 
a instituição e podem potencialmente ter impacto na infraestrutura física, na infraestrutura 
técnica, e no fluxo de trabalho (Kruse et al., 2018). Independentemente da fonte de 
financiamento, é fundamental quantificar os custos e vantagens da telemedicina (por 
exemplo, melhores resultados, economia de custos). Num estudo que compara o custo do 
tratamento presencial e do tratamento de hepatite C numa prisão espanhola, Cuadrado et al. 
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(2021) concluíram que a telemedicina reduz o custo em 30,3% por paciente, principalmente 
porque os custos de transferência de reclusos podem ser reduzidos mantendo a eficácia e a 
satisfação. 

A pandemia da COVID-19 demonstrou a importância da telemedicina na luta contra as 
doenças, prestando assistência crítica aos reclusos, bem como à sociedade em geral.  

Outro benefício da telemedicina é o combate às doenças infeciosas nas prisões (Morey et 
al., 2019). A telemedicina pode ser utilizada de várias formas, incluindo a assistência no 
aconselhamento de pares, o aumento do acesso a tratamentos especializados e a 
assistência nas transições após cumprimento de pena. 
  
Em conclusão, muitos estudos demonstraram que o acesso dos reclusos à telemedicina 
melhora geralmente os seus cuidados, quer para o diagnóstico de doenças que requerem 
intervenção especializada, quer para problemas comuns às populações prisionais, como o HIV 
(Young et al., 2014 e 2017) e a hepatite (Cuadrado et al., 2021, Halder et al., 2021).  

Juntamente com a expansão do acesso aos cuidados de saúde, a telemedicina reduz os custos 
de viagem e os custos de custódia num ambiente hospitalar ambulatorial (Cuadrado et al., 
2021) e os riscos de segurança a ela associados (Edge et al., 2019). 

Monitorização eletrónica e supervisão telefónica  

A monitorização eletrónica utiliza tecnologia de radiofrequência (infratores de baixo risco a 
médio risco), tecnologia GPS (infratores de alto risco) e tecnologias biométricas 
(monitorização remota de álcool, por exemplo). De acordo com Bartels e Martinovic (2017), 
mais de 30 países adotaram uma forma de monitorização eletrónica como alternativa à prisão 
preventiva, sentença comunitária, condição para a fiança ou libertação antecipada da prisão, 
e diferentes tipos de delitos. Mais recentemente, em substituição das pulseiras GPS, várias 
jurisdições (EUA e Turquia, como exemplos) adotaram smartphones com GPS para 
monitorizar infratores de baixo risco42 .  

Estudos recentes indicam que a ME pode reduzir com sucesso as taxas de reincidência (Wolff 
et al., 2017). Uma atualização da meta-análise de 2017 confirma algumas destas conclusões; 
em geral, a utilização da ME não resultou em diminuições estatisticamente significativas nas 
taxas de reincidência. No entanto, categorias específicas de ofensores, tais como ofensores 
sexuais, beneficiaram do programa como uma alternativa à prisão e como parte de certas 
condições de libertação (Belur et al., 2017). Os autores da meta-análise fazem uma excelente 
observação sobre a dificuldade de avaliar o desempenho dos programas ME porque as 
jurisdições têm várias definições de utilização bem-sucedida da tecnologia (Belur et al., 2017). 

Num estudo de controlo aleatório na Alemanha (Schwedler et al., 2017), os autores 
compararam as características psicossociais e psicológicas das pessoas encarceradas que 
receberam preparação para libertação antecipada monitorizada eletronicamente e das que 

 
42 O sistema ME gera uma videochamada aleatória para um monitorado que precisa de responder à chamada ou tirar uma 
fotografia que é enviada de volta para o sistema. A autenticação de vídeo, fotografia ou voz e o cumprimento das regras de 
supervisão são automaticamente confirmados pelo sistema.  
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não receberam. Os resultados indicaram que as pessoas sujeitas a monitorização eletrónica 
no momento da libertação eram mais suscetíveis de relatar uma experiência reabilitativa. 
Tinham mais probabilidades de apresentar características de cumprimento da lei, de fazer 
mudanças no estilo de vida e de beneficiar de sentimentos reforçados de estabilidade 
emocional, independência e autonomia. Ganhavam com uma melhor reabilitação, mas 
também tinham menos probabilidades de se envolverem em comportamentos desviantes e 
mais probabilidades de internalizar comportamentos cumpridores da lei. 

A supervisão remota é frequentemente utilizada para supervisionar infratores de baixo risco 
que não requerem supervisão rigorosa (Phillips, 2017). Normalmente, a supervisão à distância 
implica a utilização de um dispositivo fixo ou móvel que permite aos utilizadores do serviço 
aceder a informações, obter atualizações, e comunicar com o seu oficial designado. Nos 
Estados Unidos da América, os exemplos incluem máquinas de quiosque que permitem aos 
utilizadores de serviço verificar com os funcionários em liberdade condicional através da 
leitura das suas mãos ou dos seus dedos. Estes computadores podem gerar datas de 
monitorização, realizar outras atividades tais como relatórios e carregamento de dados e 
registos de participação em reuniões presenciais tradicionais (McGreevy, 2017). 

De acordo com as evidências, a adaptação do apoio às exigências de reabilitação de um 
indivíduo tem o potencial de melhorar a prática de supervisão, facilitando a interação e 
discussão (Morris et al., 2018). A exibição interativa e animada de informação pode ser 
benéfica quando se tenta construir uma relação e obter respostas positivas, particularmente 
das pessoas com dificuldades de aprendizagem ou capacidades de compreensão deficientes 
(Morris et al., 2018). 

Os programas "prisões inteligentes"  

O termo "prisão inteligente" é utilizado com mais frequência nas prisões que incorporam 
tecnologias de INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA e tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas 
suas infraestruturas. Através destes tipos de tecnologias, o trabalho dos administradores e 
funcionários prisionais pode ser mais bem organizado; a IA pode ajudar a ter vigilância 
inteligente, reconhecimento facial, e análises, pode ajudar as pessoas encarceradas na sua 
reintegração na sociedade e, de acordo com Knight e Van De Steene (2017), fornecer um 
ambiente humano para os reclusos. Alguns elementos das prisões inteligentes foram 
implementados em diferentes países, tais como a Austrália (Goedbloed, 2019), China (Chen, 
2019), Finlândia (Lindstrom et al., 2020), Hong Kong (Leung, 2019), Singapura (Paulo et al., 
2019). Por exemplo, a Malásia depende cada vez mais da inteligência artificial (a IA analisa 
imagens de CCTV para antecipar lutas ou tentativas de fuga (Goedbloed, 2019). A Austrália 
está atualmente a realizar programas piloto de várias tecnologias de inteligência artificial que 
combinam análise CCTV e sensores inteligentes nos contextos de liberdade condicional e 
detenção domiciliária (Goedbloed, 2019). Hong Kong, por exemplo, é líder em prisões 
inteligentes, fornecendo FitBits aos reclusos para rastrear as suas atividades e para prevenir 
overdoses ou lutas (Leung, 2019). O Instituto Nacional de Justiça dos EUA encomendou vários 
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projetos de investigação sobre a utilização extensiva de IA, incluindo a utilização de 
algoritmos que podem prever a reincidência criminal43 .  

A fim de criar um ambiente prisional mais seguro e mitigar o risco de violência, entre o pessoal 
prisional e os reclusos, as prisões inteligentes são equipadas com monitorização e vigilância 
automatizada, baseada em inteligência artificial ou robotizada que reduz a necessidade de o 
pessoal prisional interagir fisicamente com as pessoas encarceradas. Um exemplo de como 
pode ser aplicado na prática é o programa de julgamento desenvolvido em Hong Kong (Leung 
2019), onde GUARDAS ROBÔS equipados com câmaras tridimensionais, sensores, e algoritmos 
de reconhecimento patrulham a prisão autonomamente sob a supervisão de um agente 
correcional remoto. O objetivo é ter um sistema inteligente de Hiper segurança e vigilância, 
acrescentando aos guardas robôs câmaras de televisão de circuito fechado, tecnologia de 
reconhecimento facial, análise de vídeo, e pulseiras de localização (Leung 2019). A prisão 
inteligente da China (Prisão de Yancheng) permite a vigilância dos reclusos através de uma 
rede de sensores e câmaras acoplada a uma tecnologia de inteligência artificial que pode 
seguir e monitorizar cada recluso em tempo real (Chen, 2019). 

Em Singapura, o Serviço Prisional de Singapura (SPS) está a desenvolver um modelo de prisão 
sem guardas para gerar eficiência operacional, utilizando menos pessoal prisional (Yusof, 
2018; Ganesan, 2018). Neste programa, algumas tecnologias críticas foram pilotadas ou 
implementadas (Khair, 2018; Ganesan, 2018). A primeira tecnologia é AVATAR, um sistema 
de deteção de comportamento humano para comportamentos agressivos e VADAR para 
detetar e avisar o pessoal prisional sobre ações irregulares. Têm também câmaras de 
RECONHECIMENTO FACIAL instaladas nas celas para facilitar inspeções automáticas e pulseiras 
equipadas com chips de comunicação que permitem às pessoas encarceradas fazer compras 
sem dinheiro nas máquinas de venda automática. As pulseiras estão também ligadas ao 
sistema de gestão de registos digitais de reabilitação utilizado para rastrear e recolher 
estatísticas sobre o comparecimento dos reclusos em programas de reabilitação. As pessoas 
encarceradas recebem pastilhas, e aplicações para estudo e comunicação, eliminando assim 
a necessidade de materiais de cópias impressas e reduzindo o contrabando. Além disso, os 
quiosques estão disponíveis para que os reclusos possam realizar diferentes atividades 
administrativas de autosserviço. 

Durante a pandemia, a Turquia implementou soluções digitais integradas para apoiar 
programas educativos e o contacto dos reclusos com as suas famílias nas prisões do país. Os 
7.049 dispositivos foram implementados em 143 prisões, beneficiando 145.967 reclusos e 
235.776 familiares. Mais de 22 milhões de transações (chamadas telefónicas e 
videochamadas) foram realizadas durante esse período. 

Nos Países Baixos, como parte de um programa de sistema integrado de gestão de segurança, 
foram introduzidas pulseiras de IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFID). Este sistema 
automatiza as portas das prisões, monitoriza os movimentos e locais dos reclusos, e tem um 
software de reconhecimento automático de emoções que monitoriza conversas e conflitos 
(Northfield, 2018). A tecnologia RFID identifica e rastreia os reclusos e o seu cumprimento 
dos seus horários diários através de um chip inserido numa bracelete ou pulseira inviolável, 

 
43 Para mais informações ver aqui https://nij.ojp.gov/topics/articles/results-national-institute-justice-recidivism-
forecasting-challenge#papers-from-the-winners  
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controla o perímetro e as zonas de exclusão e fornece provas de má conduta; dessa forma, o 
pessoal prisional pode conceder mais tempo para trabalhos de reabilitação de alto nível 
(Yusof, 2018). De acordo com Leighton (2014), esta tecnologia permitiu aos reclusos circular 
livremente sob intensa observação e maior autonomia e autodisciplina. Contudo, em termos 
de evitar a violência, um estudo realizado nos Estados Unidos por Halberstadt e La Vigne 
(2011) descobriu que a RFID era ineficaz para dissuadir a má conduta dos reclusos, 
particularmente a violência sexual.  

Apesar das suas vantagens, a utilização de tecnologias de Inteligência Artificial pelos Sistemas 
de Justiça Criminal está sob escrutínio em todo o mundo. Os movimentos de direitos civis e 
organizações como a Fair Trails International44 têm defendido a proibição da IA nas polícias, 
tribunais e prisões,45 alertando para os riscos de discriminação e parcialidade, a violação da 
presunção de inocência e a falta de transparência e vias de recurso.  

Desde 2018, o Conselho da Europa46 , o Parlamento Europeu47 , o Conselho Europeu e a 
Comissão Europeia48 estão a tomar medidas sérias para regulamentar a utilização de 
algoritmos de IA na justiça penal.  

 

  

 
44 Sobre Fair Trails International: www.fairtrials.org  
45 Ver aqui: https://www.fairtrials.org/campaigns/ai-algorithms-data/ 
46 "Carta Ética Europeia sobre a utilização da Inteligência Artificial nos sistemas judiciais e no seu Ambiente". Disponível 
aqui: https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c  
47 "Resolução do Parlamento Europeu com recomendações à Comissão sobre um quadro de aspetos éticos da inteligência 
artificial, robótica e tecnologias afins (2020/2012(INL)". Disponível aqui: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_EN.html  
"Resolução do Parlamento Europeu de 20 de Outubro de 2020 com recomendações à Comissão sobre um regime de 
responsabilidade civil em matéria de inteligência artificial (2020/2014(INL))". Disponível aqui: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_EN.html  
e a "Resolução do Parlamento Europeu de 20 de Janeiro de 2021 sobre inteligência artificial: questões de interpretação e 
aplicação do direito internacional na medida em que a UE seja afetada nas áreas de usos civis e militares e de autoridade 
estatal fora do âmbito da justiça penal (2020/2013(INI))". Disponível aqui: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0009_EN.html  
48 "Coordinated Plan on Artificial Intelligence, 2021 Review - AI act": https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review  
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Conclusão 

"O sistema penal está a passar por uma revolução digital”, anuncia profeticamente um artigo 
de Van de Steene e Knight (2017). Apesar de as tecnologias digitais terem tido um impacto 
profundo no campo da justiça, tem experimentado desenvolvimentos tecnológicos menos 
visíveis. As restrições impostas pelo surto de Covid-19 aceleraram o processo de digitalização, 
especialmente nas tecnologias de telecomunicação dos reclusos. Além disso, a maioria das 
jurisdições em toda a Europa implementaram a videoconferência com os tribunais como um 
exercício dos direitos de estar presente e ser ouvido. Esta revisão considera a disponibilidade 
e a aceitação dos avanços tecnológicos, principalmente digitais, em ambiente prisional.  

No domínio das tecnologias de telecomunicações para reclusos, os telefones baseados em 
corredores começaram a ser substituídos por telefones em celas com o objetivo de assegurar 
a intimidade dos reclusos. Os telefones, juntamente com o correio eletrónico e a visita em 
online, aparecem, na sequência do Covid-19, como desenvolvimentos necessários para a 
comunicação de reclusos. Muitos autores incluídos nesta revisão têm em consideração os 
elevados custos que estes tipos de comunicação têm para os reclusos e suas famílias, mas 
recomendam a implementação generalizada dos meios de comunicação digitais como forma 
de reduzir a incidência e a introdução de bens ilícitos na prisão. A videoconferência com os 
tribunais é uma das medidas propostas pelo Plano de Acão Europeu e-Justiça 2019-2023 e é 
vista como uma forma de facilitar as audiências à distância, acelerar os processos e reduzir os 
custos dos julgamentos penais.  

O confinamento da Covid-19 interrompeu as atividades de educação presencial também nas 
prisões, reforçando a necessidade das TIC na educação em meio prisional. A utilização das TIC 
na educação neste contexto faz parte de um quadro mais amplo de "reabilitação digital" que 
visa a utilização da tecnologia como parte do processo de reinserção, apoiando a 
comunicação com a família, a aprendizagem e o entretenimento. A aprendizagem combinada 
e acesso a computadores portáteis nas celas são algumas das formas de e-learning 
desenvolvidas na prisão. A realidade virtual aparece como um desenvolvimento positivo no 
campo da formação profissional e da assistência aos reclusos com deficiências cognitivas.  

A maioria dos estudos nesta revisão considera a telemedicina como democratizando o acesso 
dos reclusos aos serviços de saúde, baixando os custos e os riscos de segurança associados às 
viagens e à custódia em regime hospitalar. Como mencionado ao longo deste documento, o 
Covid-19 popularizou a telemedicina, inclusive para pessoas com níveis mais baixos de 
literacia de saúde, e os autores argumentam que a implementação da telemedicina pós-Covid 
é uma das mudanças que se irão manter.  

Em termos de utilização da tecnologia por reclusos, alguns estudos indicam que a tecnologia 
como os quiosques de autosserviço ou os tablets para a educação tem ajudado a avançar nos 
objetivos de reabilitação e a diminuir a reincidência. Os tablets são a tecnologia mais comum 
dentro das celas devido ao seu baixo custo por unidade e simplicidade de distribuição. Além 
disso, muitos dos estudos incluídos nesta revisão argumentam que a reincidência é 
estatisticamente significativa reduzida em indivíduos que utilizam tecnologia no primeiro ano 
após saída, demonstrando os benefícios da adoção destas soluções. 
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A monitorização eletrónica utiliza tecnologia de radiofrequência, tecnologia GPS e tecnologias 
biométricas. Mais de 30 países adotaram uma forma de monitorização eletrónica como 
alternativa à prisão preventiva, sentença comunitária, condição de fiança ou libertação 
antecipada da prisão, e diferentes tipos de infrações. A implementação da ME tem revisões 
mistas. Alguns autores não veem diminuições estatisticamente significativas nas taxas de 
reincidência. Em contraste, outros afirmam que as pessoas sujeitas a controlo eletrónico no 
momento da libertação eram mais suscetíveis de relatar uma experiência de reabilitação. 

E finalmente, os programas de "prisão inteligente", ou seja, prisões que implementaram 
tecnologias de inteligência artificial e TIC nas suas infraestruturas, são descritos como tendo 
potencial para serem mais humanas e com abordagens mais bem organizadas (Knight e Van 
De Steene, 2017). No entanto, a tarefa de digitalização e smartização das prisões é um 
processo promissor, mas desafiador que visa produzir efeitos sociais e psicológicos positivos 
tanto para os reclusos como para o pessoal, levantando, ao mesmo tempo, sérias questões 
éticas sobre a utilização da inteligência artificial em meio prisional. Apesar das suas 
vantagens, a utilização de tecnologias de Inteligência Artificial pelos Sistemas de Justiça 
Criminal está sob forte escrutínio em todo o mundo. Os movimentos de direitos civis estão 
atentos aos riscos de discriminação e preconceito, à violação da presunção de inocência e à 
falta de transparência e de vias de recurso. Desde 2018, o Conselho da Europa, o Parlamento 
Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia têm vindo a tomar medidas sérias no 
sentido de regulamentar a utilização de algoritmos de IA na Justiça Penal. 
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