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Building Bridges 
Diálogos restaurativos entre vítimas e ofensores

O crime pode ser entendido como um 
comportamento de transgressão que precisa de 
uma resposta social além da resposta legal.
Como resultado de um crime, as vítimas sofrem 
consequências físicas, psicológicas, financeiras 
e sociais.
Algumas destas consequências podem ser 
tratadas através do diálogo restaurativo entre 
vítimas e ofensores.

Base

O Sycamore Tree Project®(STP) é uma intervenção 
com potencial para reparar alguns dos danos 
causados pelo crime beneficiando as suas vítimas.

Metodologia

Vítimas e ofensores “desconhecidos” são 
reunidos em prisões e na comunidade, num 
programa intensivo.
As vítimas têm a possibilidade de se 
encontrarem com ofensores, perdoá-los e ajudá-
los a compreender como o seu comportamento 
ofensivo afeta realmente as suas vítimas. Os 
ofensores têm a oportunidade de mudar a sua 
perspetiva sobre o comportamento passado, 
refletir sobre o papel que valores como o 
respeito, a empatia e a responsabilidade podem 
desempenhar nas suas vidas e realizar atos de 
restituição simbólica, não reincidindo no erro.
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• Guia do Building Bridges para facilitadores
(mediadores, assistentes sociais,
psicólogos, etc.), em 8 línguas

• Conferência de formação para facilitadores,
em Itália, com 70-100 participantes

• Avaliação científica dos diálogos
restaurativos do “Building Bridges”

• Monografia com a história do Building
Bridges, que coloca este projeto no espaço
do debate global sobre justiça restaurativa,
justiça e tratamento para vítimas de crimes
e reformas prisionais

Projeto

Desenvolver uma nova intervenção, baseada 
nas ideias fundamentais do Sycamore Tree 
Project® (STP), adequada para aplicação em 
toda a Europa. Esta nova intervenção, designada 
Building Bridges, será inicialmente desenvolvida 
e avaliada em sete países.

Público-alvo

O projeto irá beneficiar vítimas de crimes e outros 
indivíduos afetados por comportamentos ofensivos, 
incluindo os perpetradores de ofensas.

Colaboração com as principais partes 
interessadas, incluindo:

• Organizações de apoio à vítima

• Direção e funcionários de prisões

• Centros de reabilitação de ofensores

• Organizações internacionais e ONGs

Objetivos do Building Bridges

• Promover o apoio à vítima, especialmente
apoio emocional e recuperação

• Promover processos de justiça restaurativa
entre ofensores e vítimas na Europa

• Contribuir para a participação das vítimas nos
programas europeus de vítima-ofensor

• Contribuir para o esforço de mudança dos
sistemas de valores junto dos ofensores,
na sequência de um crime

• Contribuir para comunidades socialmente
justas na Europa

Principais efeitos e resultados

O projeto está implementado em 7 países europeus 
com organizações parceiras que trabalham 
com vítimas e ofensores na Prison Fellowship 
International e 2 parceiros académicos que avaliam 
o Building Bridges para construir uma base de
evidências que permita incluir ou excluir fatores de 
apoio à vítima ao nível europeu.

• Um relatório sobre a atual situação do 
conhecimento e práticas no que diz respeito 
aos encontros restaurativos entre vítimas e 
ofensores em ambiente de custódia

• 14 diálogos restaurativos piloto “Building 
Bridges” entre vítimas e ofensores desconhecidos,
em prisões e comunidades de 7 países

Associe-se a nós!

Convidamo-lo a ser nosso 
parceiro – a sustentabilidade

começa com a participação!
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