
 
As prisões, a protecção dos funcionários e dos reclusos e 

o Estado de Emergência 

O mundo começou o ano de 2020 de uma forma inesperada e com o registo de um 
evento que potencialmente põe em causa a vida, a saúdee a atividade humana tal como a 
conhecemos. Estamos, neste momento, a viver tempos que porventura traduzirão uma das 
maiores ou mesmo a maior das crises globais económicas da História recente. Tudo devido 
a uma pandemia traduzida pelo acrónimo SARS-CoV-2, ou seja, uma doença respiratória 
aguda causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, COVID-19, 
disseminada a nível planetário.  

A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, 
República Popular da China, em 1 de dezembro de 2019. Mais tarde, no dia 11 de Março, a 
Organização Mundial de Saúde declarou o surto mundial de COVID-19 uma pandemia. A 
situação atual traduz-se, à escala mundial, numa grave e iminente ameaça à saúde pública, 
tornando-se imperiosa a adoção de decisões políticas e medidas legislativas excecionais, 
essencialmente estribadas no melhor conhecimento científico e em estudos de saúde 
pública, para tentar assegurar a imediata contenção da expansão da epidemia e 
subsequentemente tratamento da doença. 

A situação excecional que se vive e o aumento de casos registados de contágio de 
COVID-19 impõe, pois, a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente de 
restrição de Direitos, Liberdades e Garantias dos Cidadãos, em especial no que respeita aos 
direitos de circulação e às liberdades económicas, essencialmente com o objetivo de 
prevenir e limitar a transmissão do vírus. 



Em Portugal, como em todos os outros países, o Governo tem como prioridade 
prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e garantir que as cadeias de 
abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais continuam a ser asseguradas. 
Desta forma, revela-se necessário adotar medidas urgentes, adequadas e necessárias para, 
proporcionalmente, restringir determinados direitos e salvaguardar um bem maior que é a 
saúde pública e, necessariamente, a vida de todos os Portugueses, bem como a estabilidade 
e segurança da vida em Sociedade. 

Nesta esteira, no dia 20 de Março, foi aprovado o Decreto n.º 2-A/2020 que procede 
à execução da declaração do Estado de Emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de Março. Trata-se de uma restrição proporcional de 
Direitos, Liberdades e Garantias que pressupõe a adoção de medidas com o intuito de 
conter a transmissão do vírus e conter a expansão da doença COVID-19. 

O Decreto n.º 2-A/2020 incide, principalmente, sobre a matéria relativa a restrições 
de circulação na via pública, regulando ainda aspetos condicionadores quanto ao 
funcionamento da sociedade em geral, bem como sobre o exercício de atividades 
profissionais a partir do domicílio, para que os contactos entre pessoas se restrinjam, 
mantendo-se ao nível mínimo e indispensável.  

No último mês, vários foram os Despachos e Decretos a regular especificamente 
diversos setores e serviços. Tudo com o objetivo de acautelar a segurança e saúde pública 
dos cidadãos e, bem assim, dos trabalhadores, dos consumidores e de outras entidades ou 
agentes económicos e sociais. 

Num amplo e complexo quadro legislativo, não ficaram de fora os estabelecimentos 
prisionais.Nos termos do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, pode ser 
determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, por despacho 
dos membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela área da 
Administração Pública. 

De acordo com o Despacho n.º 3614-C/2020, de 23 de Março, a continuidade da 
prestação presencial dos serviços junto da Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais (…) durante o estado de emergência, revela-se imprescindível para garantir o 



atendimento dos cidadãos sempre que os meios digitais e analógicos não logrem dar 
resposta, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível. 

Neste Despacho, para além de ter sido confirmada a continuação do funcionamento 
dos estabelecimentos prisionais durante o Estado de Emergência devido à sua 
essencialidade, foram decretadas, entre outras, as seguintes medidas: no artigo n.º 2 do 
Despacho em causa, determina-se que é aplicável ao funcionamento dos serviços prisionais 
o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de Março, com as necessárias adaptações a 
determinar pelo dirigente máximo do serviço; são aplicáveis as regras de segurança e 
higiene previstas no artigo 13.º do já referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de Março; e 
determina-se ainda que a presença dos trabalhadores para prestação de serviços essenciais é 
realizada em regime de rotatividade, observando as diretrizes do Decreto n.º 2-A/2020, de 
20 de Março. 

Para além do referido Despacho, o Governo emitiu, também relativamente ao 
funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o Despacho n.º 3586/2020. Este diploma 
adota regras em matéria de articulação da assistência à família e da disponibilidade para os 
profissionais que asseguram os serviços essenciais da Direção-Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais em matéria de segurança e cuidados de saúde nos estabelecimentos 
prisionais. 

Por último, em relação aos funcionários dos serviços prisionais, foram determinadas 
pelo Despacho n.º 3587/2020 medidas de caráter excecional e temporário de restrição do 
gozo de férias durante o período de tempo necessário para garantir os serviços essenciais da 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em matéria de segurança e cuidados de 
saúde nos estabelecimentos prisionais. 

Num quadro de grande probabilidade de evolução da propagação do COVID-19, o 
Governo decidiu implementar esta medida de carácter excecional e temporário com o 
objetivo de garantir o bom funcionamento dos serviços essenciais da Direção-Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais em matéria de segurança e cuidados de saúde nos 
estabelecimentos prisionais.Assim, foi determinado por este Despacho que “os elementos 
do Corpo da Guarda Prisional, profissionais de saúde e técnicos profissionais de 
reinserção e social, ficam impedidos de gozar férias a partir da data da entrada em vigor 
do presente despacho, pelo período de tempo que se afigurar indispensável, por forma a 



assegurar a continuidade mínima dos serviços essenciais da Direção-Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais em matéria de segurança e cuidados de saúde nos estabelecimentos 
prisionais, nos centros educativos e no sistema de vigilância electrónica”. 

Mas, como os estabelecimentos prisionais não comportam apenas os funcionários 
que neles trabalham, foi também necessário adotar medidas adequadas a proteger os 
reclusos e evitar que estes se tornem numa cadeia de transmissão da COVID-19. A mais 
relevante (e não menos polémica ou discutível) medida foi a adoção da Lei n.º 9/2020 - 
Regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

A presente Lei estabelece, neste quadro excecional de pandemia, as seguintes 
medidas: 

a) Um perdão parcial de penas de prisão; 

b) Um regime especial de indulto das penas; 

c) Um regime extraordinário de licença de saída administrativa de reclusos 
condenados; 

d) A antecipação extraordinária da colocação em liberdade condicional. 

Em traços gerais, o perdão parcial das penas de prisão apenas opera para 
condenações transitadas em julgado de duração igual ou inferior a dois anos, ou se a pena 
for superior a dois anos, se o tempo que faltar para o seu cumprimento integral for igual ou 
inferior a dois anos, e o recluso tiver cumprido, pelo menos, metade da pena.Importa referir 
que, de acordo com número 6 do artigo 2.º desta Lei, não podem ser perdoadas as penas 
aplicadas aos crimes mais graves como o homicídio, crimes contra a liberdade pessoal ou 
sexual, violência doméstica, entre outros. 

O mesmo acontece com o indulto das penas, onde, de acordo com o artigo 3.º da 
referida Lei,o membro do Governo responsável pela área da justiça pode propor ao 
Presidente da República o indulto, total ou parcial, da pena de prisão aplicada aos reclusos 
que tenham 65 ou mais anos de idade e sejam portadores de doença, física ou psíquica ou 
de um grau de autonomia incompatível com a normal permanência em meio prisional, no 



contexto desta pandemia. Mas, como ressalva o nº 5 do artigo 3.º, não podem beneficiar 
deste regime extraordinário os reclusos condenados pela prática dos já referidos crimes 
previstos no número 6 do artigo 2.º desta Lei.A Lei em causa decretou ainda outras 
medidas, mas estas foram as mais relevantes e mais divulgadas na comunicação social.  

Apoiado por uns e criticado por outros, este Regime excecional de flexibilização da 
execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
já está em prática. Certamente não se pode dizer ser uma solução ideal, visto que afeta ou 
condiciona negativamente alicerces do Direito Penal, nomeadamente o Princípio da 
Prevenção Geral e o da Reintegração do agente na sociedade.  

Mas, por outro lado, com uma taxa de reclusão que ronda os 99% e muitas prisões 
sobrelotadas, existe um grande risco de contágio exponencial de COVID-19 entre os 
reclusos, sendo medidas como as que foram implementadas por esta Lei bem-vindas não só 
para os reclusos que dela beneficiam diretamente, pois o risco de contraírem a doença 
desce, mas também para toda a população, porque neste contexto de pandemia a larga 
escala mundial, não se pode permitir que o vírus alastre ainda mais, aumentando a 
necessidade de resposta de um Sistema de Saúde, do qual todos beneficiamos, que já está 
pressionado nos seus limites e não se pretende que entre em rutura. 

Em todo o caso, a medida foi, como se adiantou, controversa. Por exemplo, no que 
respeita ao perdão presidencial, ao indulto, criticou-se o seuvazio hermenêutico. Por um 
lado, o facto de a exigência para a sua aplicação ser o recluso ter mais de 65 anos, 
excluindo categorias de crime, acicatouas mentes de alguns juristas mais humanistas, por 
outro lado, para os mais puristas da dogmática constitucional, a imposição de qualquer 
restrição ou condição ao poder do Presidente da República é simplesmente inadmissível. 

Também as saídas administrativas de 45 dias geraram enorme celeuma, por, nas 
mentes mais securitárias e inseguras,não se compreenderem os pressupostos da sua 
aplicação ou o tempo em que foram definidas como também a submissão da sua aplicação a 
uma ténue avaliação dos juízos de risco criminal (incluindo os relacionados com a 
reincidência) que se deveriam aferir caso a caso, recluso a recluso, condição que, na 
torrente de casos a apreciar e na urgência da situação, não vão seguramente acontecer. 



Depois, problemas surgiram na execução destas medidas. Ou seja, publicado o 
decreto, a Direção-Geral da Administração da Justiça chamou a todos os tribunais 
osoficiais de justiça, fazendo cessar os regimes de rotatividade em que se encontravam, o 
que colocou o mesmo desafio que os guardas prisionais passam: de aceder a material de 
proteção tais como luvas, máscaras e desinfetantes, material que, no casos dos oficiais de 
justiça, não existia a não ser nas salas de isolamento criadas para os infetados. 

 Como de resto se vê, a solução não foi ideal e foi de execução algo atabalhoada, 
mas durante o Estado de Emergência não se espera que se encontrem ou desenhem soluções 
ideais. Pretende-se apenas a adoção de medidas inteligentes, pragmáticas, adequadas, 
necessárias, proporcionais e, acima de tudo, urgentes que permitam conter ou prevenir a 
pandemia e um regresso paulatino à normalidade. 
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