
Realidade Virtual na Formação de Reclusos

Realidade Virtual na Formação de Reclusos (ViRTI), é uma iniciativa da Greta du Velay (FR), CIRE,
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (ES), IPS_Innovative Prison Systems (PT) e SQLearn (GR) apoiada
pelo programa Erasmus+ da Comissão Europeia (2020-2022).

Contexto

A resolução do Parlamento Europeu a 5 de outubro de 2017 sobre sistemas e condições prisionais "incentiva
os Estados-Membros a desenvolverem instrumentos de apoio ao regresso dos reclusos à vida ativa, com o
objetivo  de  identificar  oportunidades  de  emprego  em  relação  às  necessidades  locais,  organizar  e
supervisionar a formação e o trabalho da forma mais adaptada possível e manter um diálogo constante com
os  representantes  dos  empregadores;  exorta  os  Estados-Membros  a  criarem  programas  de  formação
destinados a incentivar os empregadores e as empresas privadas a proporcionar formação profissional aos
reclusos  com vista ao seu recrutamento no final  do período de detenção;  [.  ...]  bem como o ensino à
distância obrigatório e estritamente supervisionado".

Para os reclusos, as vantagens de participar em atividades de educação e formação são múltiplas. Tendo
normalmente baixos níveis de educação e sem qualificações, os reclusos ganham confiança ao adquirirem
competências básicas, e ao desenvolverem competências transversais e vocacionais, aumentando assim as
suas hipóteses de serem contratados para um emprego quando se dá o término da sentença. No entanto, o
acesso ao emprego é uma das condições para uma reabilitação sólida e em autonomia, reduzindo ao mesmo
tempo  o  risco  de  reincidência.  Mas  as  oportunidades  de  formação são  limitadas  porque  nem todos  os
estabelecimentos  prisionais  têm  as  instalações  técnicas  necessárias  para  ministrar  determinados  cursos
profissionais. E, mesmo quando existem algumas oportunidades, os reclusos podem se sentir relutantes em
participar,  porque não estão suficientemente confiantes nas suas capacidades e sentem, em alguns casos,
vergonha perante os seus companheiros do estabelecimento prisional. A dificuldade de adaptação é também
uma das causas que leva a muitas desistências.

Os nossos objetivos são:

• Diversificar a oferta de formação disponível para os reclusos;

• Motivar  os  reclusos  a  participar  em  formações  e  reduzir  as  taxas  de  desistência  depois  de
participarem;

• Desenvolver as competências básicas e transversais dos reclusos graças às interações permitidas pela
Realidade Virtual;

• Empresas associadas no apoio à aprendizagem e no processo de integração global.

Propomo-nos a:

• Elaborar o estado da arte da utilização da Realidade Virtual para fins educativos e formativos;
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• Analisar o que pode ser feito num ambiente prisional com tecnologias e produtos existentes;

• Determinar  as  condições  para  a  inclusão  bem  sucedida  da  Realidade  Virtual  nos  percursos  de
formação dos reclusos;

• Desenvolver  e  testar  módulos  de  Realidade  Virtual  baseados  em  vídeos  de  360°  integrando

funcionalidades interativas para descobrir os diferentes trabalhos existentes no sector da construção;

• Desenvolver  diretrizes  para  a  sensibilização  das  figuras  chave  (administração,  formadores,

financiadores) relativamente à utilização da Realidade Virtual na formação dos reclusos.

A nossa experiência será partilhada na Internet  em cinco línguas:  inglês,  francês,  português,  espanhol e
catalão.

Quem somos:

Greta du Velay é uma organização pública de formação, sob a coordenação do Lycée C. et A. Dupuy, que
reúne 21 instituições de ensino do Ministério da Educação (15 escolas profissionais, 6 escolas secundárias e
Universidades).  Certificada  pela  ISO 9001 desde  1998,  a  Greta  du  Velay  nasceu  em 1974.  Emprega  4
orientadores de formação e 40 formadores, recebendo 2.000 a 2.500 alunos. Esta organização atua em Velay,
no sul da região de Auvergne-Rhône-Alpes. Entre os diferentes cursos ministrados para preparar pessoas
qualificadas para trabalharem em empresas, Greta du Velay prepara reclusos do centro de detenção local para
se tornarem cozinheiros e obterem o correspondente certificado de aptidão profissional, que é o diploma
nacional  de  referência  neste  sector.  Assim,  tem  como  objetivo,  em  colaboração  com  as  autoridades
penitenciárias, ampliar a oferta formativa para o setor da construção.

CIRE é um organismo público dependente do Departamento de Justiça da Generalitat de Catalunha. Gere a
reintegração sócio laboral dos reclusos e oferece qualificação profissional e trabalho remunerado produtivo
nos estabelecimentos prisionais, assim como apoio na procura de emprego na última fase da sentença. O
principal objetivo do CIRE é dar uma segunda oportunidade às pessoas que cumprem pena. CIRE capacita
mais de 3.000 reclusos no ramo que atualmente é o de maior demanda do mercado de trabalho. CIRE oferece
trabalho  a  reclusos  em centros  educacionais  da  Catalunha  nas  suas  70  oficinas  (carpintaria,  impressão,
manuseio  e  montagem,  confeção  ou  serralheria)  com  150  empresas.  Além  das  oficinas  de  produção
convencionais, CIRE criou uma nova forma de ocupação para os reclusos em serviços altamente exigentes
pelo mercado de trabalho e noutras funções essenciais para o bom funcionamento dos estabelecimentos
prisionais, tais como cozinha, lavandaria, loja e outros serviços auxiliares.

IPS_Innovative Prison Systems é uma empresa de consultoria especializada em justiça com uma década de
experiência  em  assessoria  política,  consultoria  estratégica,  formação,  consultoria  de  E-Learning  e
desenvolvimento de tecnologias de informação para sistemas probatórios e correcionais. A IPS desenvolve
projetos integrados,  apoiando a gestão da mudança em organizações complexas.  Além de ter  uma vasta
experiência no desenvolvimento de projetos financiados pela UE, a IPS é especializada em inovação em
estabelecimentos prisionais e liberdade condicional e abordagens de capacitação em contextos de prisão e
liberdade  condicional.  Em  conjunto  com  a  International  Prisons  and  Corrections  Association  (parceiro
associado),  a  IPS será  também responsável  pela  divulgação do projeto,  oferecendo um amplo  leque  de
oportunidades de troca de conhecimentos que permitem comparar, reconhecer e adotar práticas e inovação de
um país para outro.

Esta publicação reflete apenas a opinião dos autores, e a Agência Nacional Francesa Erasmus + e a
Comissão Europeia não podem ser responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita da

informação nela contida.



A  SQLearn foi  fundada  em  2006  e  é  a  empresa  grega  de  desenvolvimento  mais  dinâmico,  com
especialização exclusiva na prestação de serviços de E-Learning. Os serviços que a SQLearn presta podem
responder às necessidades de uma ampla gama de empresas e organizações, tanto na Grécia como noutros
países, oferecendo as soluções mais fiáveis na utilização de E-Learning, a saber: avaliação das necessidades
de formação; planeamento educacional de acordo com abordagens pedagógicas modernas em E-Learning;
desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS); desenvolvimento de cursos de E-Learning
incluindo webinars,  cursos  baseados  em cenários  e  simulações  de  software;  animações  3D e Realidade
Virtual para E-Learning; desenvolvimento de Serious Games; desenvolvimento de plug-ins personalizados
para aprimorar cursos de E-Learning e/ou LMS; avaliação de programas de educação online; formação e
suporte técnico para gestores e formadores;

Visitem o nosso website: https://virtual.reality.for.inmates.training/ 

Contacto: IPS_Innovative Prison Systems / +351 21 403 03 40 / ips@prisonsystems.eu 

Esta publicação reflete apenas a opinião dos autores, e a Agência Nacional Francesa Erasmus + e a
Comissão Europeia não podem ser responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita da

informação nela contida.
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