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1.º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO: 

Versão provisória baseada na observação directa 

e nas sessões avaliativas no EP de Custóias 

 

1. NATUREZA DOS PRINCIPAIS RESULTADOS A CURTO PRAZO1 QUE É POSSÍVEL IMPUTAR 
AO PROJECTO DE FORMA RIGOROSA 

 
Da observação directa que a equipa de avaliação pôde fazer até agora sobre a implementação do 
projecto conclui-se que os principais tipos de resultados a curto prazo que é possível imputar ao 
projecto de forma rigorosa são os seguintes: 
 

1) Resultados com um Valor Identitário (Mendes, 2014) para os reclusos; 
2) Produção de Bens Relacionais. 

 
Resultados com um Valor Identitário para os reclusos 
 
Aqui trata-se de efeitos do projecto que introduzem mudanças na maneira como os reclusos 
percepcionam a sua identidade e as outras pessoas percepcionam essa identidade. 
Expressões deste tipo de efeitos são reacções dos reclusos como as seguintes recolhidas nas sessões 
finais de avaliação do trabalho no EP de Custóias: 
 
Reacções de reclusos: 
 
“Descobri que posso fazer coisas novas” 
“Acho que posso fazer outras coisas” 
“Sentir que ainda somos alguma coisa e que temos valor” 
“Quando acredito eu posso, eu faço” 
“Por que é que estavam tão sérios durante a representação? Não estávamos sérios. Estávamis 
espantados connosco próprios.” 
“Fiquei surpreendido com as competências que tenho e que não sabia que tinha.” 
“Eu só fiz merda aqui na cadeia. Quis mostrar aos chefes da cadeia que me estou a portar bem.” 
“Sinto-me melhor por saber que tenho competências que não sabia que tinha.” 
“Sinto-me melhor. Desenvolvi coisas que não sei bem explicar.” 
“Se somos capazes de fazer teatro também somos capazes de fazer outras coisas.” 
“Havia guardas a dizer que nós não íamos ser capazes de fazer nada.” 

                                                           
1
 Entende-se aqui por “resultados de curto prazo” o tipo de resultados que é possível observar durante e logo após a 

implementação do projecto e não “resultados de curta duração”. Assim sendo, resultados de curto prazo podem, também, 
vir a ser resultados que podem perdurar durante muito tempo, ou mesmo, para sempre na vida dos reclusos e doutras partes 
interessadas. 
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“Até um relógio partido acerta duas vezes por dia.” 
“O Hugo não acreditava em nós, até ontem.” 
 
Reacção do chefe dos guardas prisionais: 
 
“Até ontem estava desanimado convosco. Aprendi hije que vocês são capazes, na hora certa, de 
responder ao que é pedido. Obrigado por tudo. Provaram a vocês mesmos que são capazes disto e de 
muito mais.” 
 
Directora Técnica 
 
“Até agora nunca houve nenhum recluso do EP de Custóias que tivesse concorrido ao concurso de Rap 
organizado anualmente pela Direcção Geral dos Serviços Prisionais. Este ano três reclusos vão 
concorrer.” 
 
Também é um resultado deste tipo a validação de competências de cada recluso que participa no 
projector parte da equipa da Faculdade de Psicologia da UP. 

 
Produção de Bens Relacionais 
 
Reacções de reclusos: 
 
“Estou a gostar muito do projecto. Passo o dia fechado. O projecto permite-me sair um pouco.” 
“Nesta altura as pessoas do grupo ainda estão a procurar entender-se umas com as outras.” 
“Num mês consegui: 
- sorrir; 
- chorar; 
- ouvir; 
- ser ouvido.” 
“Gostei do convívio.” 
“Não estava à espera que a representação tivesse corrido tão bem. Nos ensaios não era assim. Hoje, 
como estavam a família e pessoas de fora tínhamos que nos portar bem.” 
“Gostei muito da peça de teatro. Principalmente do grupo.” 
“Ganhamos grupo.” 
“Convivemos com pessoas dos outros pavilhões o que é raro aqui na prisão.” 

 
Nota final 
 
As reacções atrás referidas corresponde à quase totalidade das que foram manifestadas pelos reclusos, 
representante dos guardas prisionais e corpo técnico nas sessões avaliativas do projecto no EP de 
Custóias. A acrescentar a estas há só as de manifestação de satisfação como o projecto, do género: 
“Gostei muito, mas soube a pouco.” 

 
2. IMPLICAÇÕES DA NATUREZA DOS PRINCIPAIS RESULTADOS  A CURTO PRAZO QUE É 

POSSÍVEL IMPUTAR AO PROJECTO PARA A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 
Como atrás foi referido os tipos de valor que, de uma forma rigorosa, se pode dizer que foram criados 
pelo projecto têm uma natureza que não é convertível em valor de troca. 
Sem quebra de rigor científico na avaliação do projecto, não é possível estabelecer um nexo de 
causalidade entre os tipos de efeitos atrás referidos e outros da natureza indirecta para os quais seja 
adequada uma quantificação em termos de valor de troca, como, por exemplo, o aumento na 
probabilidade de um recluso encontrar um emprego remunerado quando estiver em liberdade, ou a 
diminuição da taxa de reincidência. 
É provavelmente por esta razão que os responsáveis por este projecto falam agora mais de 
“capacitação para a acção” do que de “capacitação para a empregabilidade.” 
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Assim sendo, face o tipo de efeitos que tem sido possível observar na avaliação deste projecto, 
contrariamente às expectativas iniciais, não são metodologias de avaliação adequadas as que 
procedem a uma valorização monetária dos seus efeitos, como a do SROI, por exemplo. 
O que, neste caso, pode ser valorizado em termos monetários, sem quebra de rigor científico, é o 
custo dos inputs deste projecto, nomeadamente o do tempo a ele dedicado pela equipa de projecto e 
o de alguns consumos materiais. 
Este custo pode ser dividido pelo número de reclusos que foram até ao fim do processo de 
validação de competências, se se considerar isto como um indicador de sucesso do projecto. 
Desejavelmente este indicador deveria ser comparado com um indicador idêntico para projectos que 
procurem chegar ao mesmo tipo de resultado por outras vias, de maneira a determinar-se que tipos de 
projectos consegum o mesmo resultado com menor custo. 
Infelizmente, a equipa de projecto não conseguiu, até este momento, referência de nenhum projecto 
alternativo em Portugal para o qual esse tipo de indicador tivesse sido calculado. 
Mesmo assim, vale a pena deixar para memória futura como resultado desta avaliação o cálculo desse 
indicador. 

 
3. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO 

 
Apresentação da metodologia de análise de implementação 
 
Para além da caracterização dos tipos de valor criados pelo projecto, também pode ser uma linha de 
trabalho útil na avaliação do projecto a análise do seu processo de implementação. 
Para este efeito, uma metodologia possível é a que foi proposta por Mendes (2006). 
Esta metodologia baseia-se na Teoria da Agência, representando um projeto como uma relação de 
agência onde as entidades parceiras promotoras do projeto são o “principal” e o público alvo 
corresponde aos agentes que as entidades parceiras querem incentivar, através do projeto, a atingir 
determinados objetivos. 
O propósito principal desta metodologia é avaliar a eficácia na implementação do projeto, ou seja, 
saber se o projeto atingiu, ou não os objetivos que lhe foram fixados pelas entidades e explicar 
porque é que isso aconteceu. 
Assim sendo, a aplicação desta metodologia inclui duas etapas: 

 Na 1.ª etapa, tomando os objetivos fixados pelas entidades parceiras como um dado, 
identificam-se os desvios positivos, ou negativos da execução do projeto relativamente a esses 
objetivos; 

 Numa 2.ª etapa procuram-se explicações para esses desvios. 
É nesta 2.ª etapa que se recorre aos ensinamentos da teoria económica da agência. Com efeito, as 
explicações dos desvios na implementação do projeto são procuradas como podendo ser de um ou 
vários dos tipos de fatores seguintes: 

 Fatores relacionados com disponibilidades de recursos necessários para a implementação do 
projeto, entendendo-se estes em sentido lado (recursos financeiros, recursos materiais, 
recursos humanos, conhecimento explícito e tácito, legislação e outra regulamentação, 
capacidade organizativa, natureza das relações entre as partes interessadas, modo como vários 
recursos necessários ao projeto são combinados, adequação da natureza dos recursos à 
natureza dos objetivos a atingir, etc.); 

 Restrições de racionalidade individual ou de grupo, ou seja, em que medida os incentivos 
que as entidades parceiras providenciam à população alvo através do projeto melhoram o seu 
bem estar de maneira a levá-la a participar ativamente no projeto; 

 Restrições de compatibilidade de incentivos, ou seja, em que medida os incentivos que a 
entidades parceiras providenciam à população alvo levam os seus membros a participarem no 
projeto comportando-se de uma maneira que é compatível com os objetivos do projeto. 

Assim sendo, pode haver falhas de implementação em situações como as seguintes: 

 Houve um ou vários recursos necessários à implementação do projeto que faltou na 
quantidade, qualidade, ou tempo que eram precisos para esse efeito; 

 Os recursos necessários à implementação do projeto estiveram disponíveis, mas não foram 
combinados na forma adequada à boa implementação do projeto; 
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 Os recursos necessários à implementação do projeto estiveram disponíveis, mas a sua utilização 
não foi organizada de modo a ajustar-se à natureza dos objetivos a atingir; 

 Os recursos necessários à implementação do projeto estiveram disponíveis na quantidade, 
qualidade e tempo adequados, mas não contribuiram para melhorar suficientemente o bem 
estar da população alvo de modo a incentivá-la a participar no projeto de um modo capaz de 
permitir cumprir os objetivos do projeto; 

 Os recursos necessários à implementação do projeto estiveram disponíveis e incentivaram a 
população alvo a aderir, mas houve uma parte significativa desta população que utilizou esses 
incentivos de forma incompatível com os objetivos do projeto. 

 
Avaliação do impacto das restrições de racionalidade individual nos resultados do projecto 
 
Os testemunhos recolhidas na observação directa e nas sessões avaliativas do projecto no EP de 
Custóias convergem todos no sentido de um claro reconhecimento dos benefícios do projecto por 
parte dos reclusos, guardas prisionais e ténicos. 
Parece, pois, que o modo como o projecto foi delineado e implementado conduziu a uma melhoria do 
bem estar destas partes interessadas. 

 
Avaliação do impacto das restrições de compatibilidade de incentivos nos resultados do 
projecto 
 
Do que foi possível observar nas sessões do projecto no EP de Custóias, não há nenhum indício de que 
o projecto tenha sido utilizado de forma oportunista pelos reclusos, ou por outras partes interessadas. 
Assim sendo, não há razões para pensar que este tipo de restrições tenha tido impacto negativo nos 
resultados do projecto. 
 

Avaliação do impacto das disponibilidades de recursos nos resultados do projecto 
 
No caso do EP de Custóias há um “recurso” que teve um impacto claro e negativo na implementação 
do projecto. Esse recurso é o corpo de guardas prisionais e as greves recorrentes que aconteceram 
durante o tempo em que o projecto decorreu em Custóias. 
Estas grever prejudicaram muito o calendário do projecto e o tempo disponível para as sessões. 
Isso também teve impactos negativos no estado psicológuco dos reclusos uma vez que, em tempo de 
greve dos guardas, ficam muito limitados nas visitas de familiares e amigos, a qualidade da 
alimentação piora, as sobras das refeições não podem ser levada para as celas, a quantidade e 
variedade de produtos no bar diminui e o grau de conflitualidade entre guardas e reclusos aumenta. 
Uma lição que daqui se pode tirar é a influência muito grande que podem ter nos resultados de um 
projecto em contexto prisional o envolvimento e comportamento dos guardas prisionais. 
Uma outra questão que tem que ver com disponibilidade de recursos é a duração do projecto. È 
opinião unânime dos reclusos que participarsm no projecto o dizerem que gostaram muito, mas que 
“soube a pouco”. 

 
4. ALGUMAS NOTAS SOBRE A METODOLOGIA DA ANÃLISE DE IMPACTO DO PROJECTO 

 
Sendo esta avaliação feita durante, ou logo após a implementação do projecto, não é obviamente 
possível fazer uma análise dos seus impactos se estes forem entendidos como resultados de longo 
prazo imputáveis ao prazo. 
Dito isto, há um outro entendimento possível do que pode ser uma análise de impacto, entendimento 
esse que é exequível durante, ou logo após a implementação do projecto. Esse entendimento consiste 
em analisar os processo através dos quais o projecto está organizado e é implementado de maneira a 
que os seus efeitos possam “crescer” em dois sentidos: 

 possam perdurar para além do termo do projecto na população alvo e noutras partes 
interessadas; 

 possam ser replicados noutros contextos (“scaling”). 
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Considerando este segundo sentido, vejamos, primeiro, os tipos de mecanismos que se pode basear o 
“crescimento” dos efeitos do projecto: 

 crescimento da organização promotora do projecto; 

 condução do projecto por uma liderança carismática que é capaz de persuadir um elevado 
número de pessoas e organizações; 

 mecamismos de replicação, ou seja, a adopção da metodologida deste projecto por parte 
doutras organizações que a possam também implementar; 

 desenvolvimento de processos colaborativos da entidade promotora com outras entidades, 
como, por exemplo, redes, parcerias, comunidades de prática e outros; 

 processos políticos, mais precisamente, mudanças na legislação, nos instrumentos de política 
pública e noutra regulamentação que tenham sido geradas por este projecto. 

A implementação do projecto parece ir no sentido do recurso a mecanismos de replicação e a 
processos colaborativos, mas ainda há poucos elementos para fazer a avaliação a este nível. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Mendes, Américo (2014). Values Human Beings Give to Goods and Services and the Economy of 

Communion. Revista Portuguesa de Filosofia, Tomo 70, Fasc. 1, pp. 94-110. 
 
Mendes, Américo M. S. Carvalho (2006). Implementação analysis of forest programmes: Some 

theoretical notes and na example. Forest Policy and Economics 8 (2006), 512-528. 


