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Prólogo 
 
A Prison Fellowship International desenvolveu o projeto Sycamore Tree Project® (STP) em 
1996 para oferecer aos seus afiliados uma forma de incorporar as preocupações das “vítimas” 
nos seus programas. O programa STP proporciona a ida das “vítimas” a uma prisão para se 
encontrarem com pequenos grupos de detidos/ reclusos para uma discussão orientada sobre 
crime e justiça. As vítimas e os ofensores não estão relacionados entre si, mas muitas vezes os 
crimes são os mesmos. 
 
O STP é utilizado regularmente pelos afiliados da Prison Fellowship em 34 países da Europa, 
América Latina, Caraíbas, em África e no Pacífico. Foi adaptado no Ruanda, na Colômbia e nas 
Ilhas Salomão para ajudar esses países a lidar com as consequências do genocídio e da guerra 
civil.  
Estudos em Inglaterra e na Nova Zelândia mostraram que o STP proporciona a alteração das 
atitudes dos ofensores numa direção em que é menos provável que voltem a cometer crimes. Não 
existe ainda investigação publicada quanto ao impacto real nas taxas de reincidência nem nos 
efeitos nas vítimas que participam, apesar de existirem projetos em curso relacionados com 
ambos os tópicos. 
 
Algumas pessoas questionam se o STP deveria ser considerado um processo reparador já que as 
vítimas e os ofensores não estão relacionados. A nossa experiência é que é uma forma eficaz de 
introduzir uma perspetiva reparadora sobre o crime e a justiça para detidos/ reclusos e vítimas. 
Podemos também dizer que pode ajudar algumas vítimas a lidar com o seu trauma e dá aos 
detidos/ reclusos uma nova perceção do efeito cascata que o crime tem na vida das vítimas, nas 
suas famílias e nas comunidades. Nalguns casos, os participantes do projeto STP participaram 
em reuniões com as suas próprias vítimas ou ofensores. 
 
Existem diferenças culturais, legais, regulamentares e religiosas significativas nos países que 
usam o STP. Consequentemente, a Prision Fellowship International permite aos seus afiliados 
que adaptem o programa, se necessário. A Europa é, provavelmente, a região onde mais 
adaptações foram feitas, em parte devido à natureza muito estruturada dos regulamentos 
prisionais e ao laicismo em muitos países. Ainda assim, os projetos STP europeus floresceram e 
temos esperança de que cresçam ainda mais como resultado da participação no programa 
Building Bridges. 

Daniel W. Van Ness 
Diretor Executivo, Centro para a Justiça e Reconciliação na Prison Fellowship International 
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Capítulo 1 
Building Bridges: Introdução 

 O propósito deste guia é explicar o programa Bulding Bridges e proporcionar orientação prática 
a indivíduos e organizações que queiram participar e implementar o programa. O guia é uma 
ferramenta de (in)formação que explica passo a passo o conteúdo e o processo de 
desenvolvimento do programa Building Bridges.  
O que é o programa Building Bridges? Building Bridges é o nome de um projeto financiado pela UE, que procura desenvolver um 
programa de intervenção para as vítimas e os ofensores, desenvolvendo ao mesmo tempo o 
próprio programa. A informação acerca do projeto Building Bridges pode ser encontrada no sítio 
da Internet do programa: http://restorative-justice.eu/bb/, selecionando o português em 
http://restorative-justice.eu/bb/pt-pt/ 
 O programa Building Bridges reúne um grupo de “vítimas” de um crime com um grupo de 
“ofensores” para um ‘diálogo reparador’ e aprendizagem mútua. No programa, as vítimas têm a 
oportunidade de se encontrar com ofensores ‘não relacionados’ (ou seja, ofensores que não 
cometeram o crime contra elas) e de ajudarem os ofensores a perceber como o comportamento 
criminoso afeta realmente as vítimas.  
Para as “vítimas” de um crime, esta é uma oportunidade para partilhar as experiências de 
vitimização, de contar a sua história do crime que foi cometido contra elas e dos seus efeitos, de 
apreciar uma forma de pedido de desculpa, de experimentar um diálogo  construtivo com os 
ofensores, de obter um pouco de reparação e de recuperação e de ganhar apoio emocional.  
Os “ofensores” que participam no programa têm uma hipótese de perceber como o seu 
comportamento criminoso afeta os outros, de desenvolver mais empatia para com as vítimas de 
crime e de mudar a sua perspetiva sobre o seu comportamento passado. São encorajados a 
refletir sobre o seu papel e o impacto nas suas vidas e, sobre os valores como o respeito pelos 
outros, a empatia e a responsabilização pelos atos praticados. Por fim, têm também a 
oportunidade de (simbolicamente) reparar as suas ofensas passadas. 
 
Antecedentes e características principais do programa Building Bridges O projeto Building Bridges é uma colaboração entre organizações da Prison Fellowship em sete 
países Europeus (República Checa, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda, Portugal e Espanha) e 
duas instituições de investigação (Universidade de Hull, no Reino Unido e Makam Research, 
Áustria). O programa desenvolvido pelo projeto envolve um esforço para desenvolver e adaptar 
o projeto Sycamore Tree Project® (STP), para utilização em toda a Europa. Nas páginas que se 
seguem, vamos explicar de forma breve o que são as Prison Fellowships antes de descrever o 
projeto STP e explicar a forma como o programa Building Bridges o desenvolve e o adapta. 
 
Prison Fellowship 
O movimento Prison Fellowship foi fundado em 1976 por Charles Colson, depois de sair da 
prisão por um crime relacionado com o caso Watergate.1 Enquanto esteve preso, Colson 
percebeu a importância do testemunho Cristão nas prisões e, depois da sua libertação, fundou o 
movimento Prison Fellowship nos EUA. Este tornou-se posteriormente na base de uma 
organização internacional, Prison Fellowship International (PFI). Hoje, existem Prison 
Fellowships em 125 países e a PFI é a principal associação cristã, de entre outras associações 
nacionais que trabalham na área da justiça. A característica distintiva da PFI prende-se com a 
ênfase na combinação da oração com atividades práticas – como visitar e apoiar os detidos/ 
reclusos e as suas famílias, e organizar programas de assistência e de justiça reparadora – para 
trazer justiça e recuperação como resposta ao crime. 
                                                           
1 Ver http://www.prisonfellowship.org.uk/who-we-are/our-story-so-far/ (último acesso 25/06/2014). 
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O Projeto Sycamore Tree Project® 
A PFI iniciou o desenvolvimento do projeto Sycamore Tree Project® (STP), em 1996, com o 
nome do projeto baseado na história Bíblica de Zaqueu 2, tendo sido testado nos Estados Unidos, 
em Inglaterra e no Pais de Gales e na Nova Zelândia em 1997, e com a publicação de manuais do 
programa em 1998. O projeto STP já foi aplicado em 34 países e em todos os continentes.  
 
O projeto STP é caracterizado por ser realizado numa prisão por voluntários formados do 
movimento Prison Fellowship e por animadores de pequenos grupos. Geralmente, o projeto STP 
inclui 6-8 sessões, de 2-3 horas.  
Nos diferentes países, foram desenvolvidas duas formas principais de implementação do projeto 
STP: (i) com um número igual de ofensores e de vítimas e; (ii) numa perspetiva mais orientada 
para os ofensores, um curso de tomada de consciência do papel da vítima, no qual a vítima ou 
um certo número de vítimas participam em apenas algumas sessões.  
 
Os objetivos do projeto STP são responder às necessidades dos detidos/ reclusos e das vítimas de 
crimes, que participam voluntariamente.  
Relativamente aos detidos/reclusos, os objetivos incluem: encorajá-los a assumir a 
responsabilidade pelas suas ações; permitir que desenvolvam consciencialização da vítimas e 
empatia pela mesma; permitir-lhes experimentar a confissão, o arrependimento, o perdão e a 
reconciliação relativamente aos seus crimes; e ajudá-los a fazer as pazes através da participação 
em atos de reparação simbólica.  
Relativamente às vítimas, os objetivos incluem ajudá-las a resolver problemas relacionados com 
o crime cometido contra elas; proporcionar-lhes a oportunidade de contar a sua história e 
começar um processo de recuperação; ajudá-las a saber mais sobre crime, os ofensores e a justiça 
reparadora; permitir que vejam os ofensores a assumirem a responsabilidade pelos seus crimes; 
ajudá-las a participar ativamente, garantindo-se que alguma coisa positiva e útil possa ser 
retirada da experiência nefasta do crime a que foram sujeitas, e ajudá-las na consciencialização 
de darem por encerrado um capítulo difícil das suas vidas, de proporcionarem o perdão e 
obterem a paz interior e com os outros. 
 O movimento PFI permite que os seus afiliados adaptem o programa STP conforme necessário, 
desde que as diversas versões incluam sete ’elementos essenciais’: 
 1. As “vítimas” e os “ofensores” encontram-se para discutir o impacto do crime e 

partilharem as suas histórias pessoais. 
2. Os participantes discutem o impacto do crime, responsabilidade/responsabilização, 

confissão, arrependimento e reconciliação. 
3. Um facilitador cristão ajuda os participantes a construir uma comunidade de apoio, 

com base no respeito, igualdade, confidencialidade, participação ativa e escuta do 
outro. 

4. A aprendizagem é feita em grande parte através de discussões guiadas em grupos 
pequenos nos quais todos os participantes estão envolvidos e são autorizados e 
incentivados a participarem. 

5. Os participantes detidos/ reclusos são convidados a oferecer atos simbólicos de 
reparação na parte final do programa. 

6. O programa termina com um celebração pública durante a qual os participantes, 
vítimas e ofensores, partilham o que aprenderam e vivenciaram. 

7. O programa é baseado em princípios bíblicos.3 
 

                                                           
2 Lucas 19 vs. 1-10. 3 Comunicação de Daniel W. Van Ness, Diretor Executivo, Centro para a Justiça e Reconciliação na Prison 

Fellowship International. 
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Justiça reparadora ou justiça restaurativa 
A ideia de justiça reparadora ou de justiça restaurativa tem um papel significativo no 
movimento STP e no programa Building Bridges. Justiça reparadora é uma forma diferenciada 
de olhar para e responder ao crime.  
Embora tenha raízes ancestrais, o movimento contemporâneo de justiça reparadora surgiu nos 
anos 1970. Desde os anos noventa do século passado, o interesse na ideia de justiça reparadora 
tem vindo a crescer rapidamente e hoje os sistemas de justiça criminal em todo o mundo testam e 
aplicam o conceito de justiça reparadora. De forma muito simples, a ideia nuclear da justiça 
reparadora é a de que após um crime, pode conseguir-se um melhor tipo de justiça, não 
simplesmente punindo o(s) autor(es) do crime, mas encorajando e incentivando-os a 
compreender e a ajudar a reparar os danos que o crime causou às pessoas e às relações.4 
 Diálogo reparador 
A ideia principal do movimento de justiça reparadora é a de que para alcançar o objetivo de 
reparar o mal causado pelo crime é necessário o diálogo reparador.5  
O diálogo reparador envolve o encontro pessoal e presencial entre os ofensores e as vítimas de 
crime para uma discussão orientada sobre o mal causado pelo crime e o que poderá ser feito para 
reparar esse mal.  
Coloca-se ênfase no facto das vítimas e dos ofensores chegarem a uma conclusão sobre estes 
assuntos por si próprios através do diálogo, não esperando que os peritos e profissionais lhes 
forneçam as respostas e soluções. Um dos principais objetivos do diálogo reparador é permitir 
que os ofensores e as vítimas cheguem a um acordo sobre os malefícios do crime e a melhor 
forma dos ofensores poderem compensar o mal feito. 
 
O projeto Building Bridges 
O movimento STP tem potencial significativo para promover a justiça e a recuperação como 
resposta ao crime. O projeto Building Bridges é baseado na ideia de realizar esse potencial em 
toda a Europa. Para o conseguir, o programa Building Bridges utiliza as ideias básicas do 
movimento STP, mas faz igualmente algumas adaptações importantes. Em particular: 
  O programa Building Bridges inclui investigação científica. Desde o início, o 

desenvolvimento prático do projeto Building Bridges foi concebido com base nos 
últimos conhecimentos científicos sobre justiça reparadora e a experiência de 
vitimização e, também, por uma avaliação destinada a identificar os fatores que podem 
ajudar ou dificultar a implementação bem-sucedida do programa Building Bridges.6 

 Uma das preocupações específicas subjacentes ao desenvolvimento do projeto é tornar 
o programa tão benéfico para as “vítimas” que nele participam como para os 
“ofensores” ou “ex-ofensores”. Deste modo, o programa é baseado no conhecimento 
sobre a forma como envolver as “vítimas” nestas intervenções e quais as suas 
necessidades e como estas poderão ser supridas da melhor forma. 

 Building Bridges foi desenhado para ser implementado em diversos contextos, tanto 
dentro como fora das prisões.7 

   
                                                           
4 Para uma perspetiva geral, consultar Johnstone, G. Restorative Justice: Ideas, Values, Debates, 2nd edition 

(London: Routledge, 2011). 5 Ver G. Johnstone and I. Brennan, Victim-Offender Encounters for Restorative Justice Dialogue: A Review, 
disponível em http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/WS-1.-D1.3c-VOM-
review.pdf. 6 Os artigos científicos relativos ao projeto Building Bridges estão disponíveis em http://restorative-
justice.eu/bb/publications-links/. 7 Ver o anexo “Círculos de Paz” no sítio da internet do projeto Building Bridges. 
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Sobre este manual Este manual foi preparado para pessoas e organizações que desejam implementar um programa 
Building Bridges.  
De forma a assegurar que o programa é implementado com eficácia e de acordo com os padrões 
delineados, e assegurar a segurança e o bem-estar de todos os intervenientes, é fundamental que 
aos envolvidos na organização e na promoção do projeto Building Bridges lhes seja 
proporcionada formação apropriada. Assim, aconselhamos a todos os que procuram ou planeiam 
implementar o programa Building Bridges a contactar um membro da equipa do projeto Building 
Bridges. Os contactos, em Portugal, estão disponíveis em: http://restorative-justice.eu/bb/pt-pt. 
 Este manual constitui a base da formação sobre os aspetos básicos do projeto Building Bridges, a 
saber: 

i ) Proporciona uma perspetiva geral do programa Building Bridges (capítulo 2);  
ii ) Explica os papéis e as responsabilidades dos facilitadores no programa (capítulo 3);  

iii ) Explora formas de recrutamento e de preparação dos participantes (“vítimas” e 
“ofensores”) convidados a participarem no programa Building Bridges (capítulo 4);  

iv ) Explica a estrutura básica de um programa Building Bridges e apresenta as suas linhas 
de orientação gerais para os organizadores do programa (capítulo 5);  

v ) Sublinha a importância do trabalho de acompanhamento posterior “follow-up”, 
apresentando algumas sugestões sobre a forma de como este pode ser organizado e 
dinamizado (capítulo 6).  

 
Embora se explique o papel e as responsabilidades dos facilitadores num programa Building 
Bridges, o presente manual não constituiu um programa de formação de facilitadores.  
Pode no entanto encontrar-se alguma orientação sobre onde encontrar formação apropriada no 
nosso sítio da internet:  http://restorative-justice.eu/bb/pt-pt/ 
 
O sítio da internet do projeto Building Bridges inclui, igualmente, uma seleção de recursos 
informativos, didáticos e de apoio, que serão úteis para os que gerem um programa Building 
Bridges.  
 
Os movimentos Prison Fellowships que desejam implementar o programa Building Bridges 
podem aceder aos manuais do projeto STP e a outros materiais a partir da Prison Fellowship 
Europe (PFE).8 
 

                                                           
8 Na altura da publicação, a PFE encontra-se em processo de relocalização da sua sede. Os contactos, logo que 

disponíveis, serão publicados no sítio da internet do projeto Building Bridges. 
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Capítulo 2 
Perspetiva Geral do Projeto Building Bridges  

 Justiça reparadora 9 
Os sistemas penais procuram a ‘justiça legal’. Procuram impor aos ofensores a punição que 
merecem, tratar todos os cidadãos com ‘igualdade’, e respeitar os direitos dos suspeitos e dos 
ofensores.  
 
Ao punir os ofensores, os sistemas penais procuram, igualmente, alcançar outros objetivos 
‘orientados para o futuro’, como diminuir o desejo e a oportunidade dos ofensores (e outros que 
possam ser tentados) de cometerem outros crimes no futuro. Na medida em que são bem-
sucedidos nestes objetivos, os sistemas penais desempenham funções sociais valiosas: 
proporcionar uma resposta justa e com significado às ofensas criminosas e criar uma maior 
segurança coletiva. 
 
Por várias razões, a maioria dos sistemas de justiça criminal conseguem obter sucesso nestas 
tarefas apenas parcialmente.  
No entanto, se funcionassem perfeitamente, ainda precisariam de suprir algumas das 
necessidades originadas pelos crimes: i) Os crimes causam muito mal, em termos, físico, 
material, psicológico, financeiro e/ou social às suas vítimas (diretas e indiretas); ii) Põem em 
causa, igualmente, a confiança necessária para manter relações sociais saudáveis entre as pessoas 
em sociedade. iii) E os que cometem crimes ficam, possivelmente, muitas vezes magoados pela 
experiência (independentemente de serem condenados e punidos).  
 
Se as pessoas afetadas pelos crimes devem merecer a ação da justiça e a recuperação, então, a 
resposta da sociedade ao crime terá que ir além da aplicação da “justiça legal” e, também, deverá 
considerar os esforços para reparar os “danos mais vastos” causados pelo crime. 
Reconhecendo esta necessidade, foi criado um movimento social poderoso nas últimas décadas 
promovendo a justiça reparadora como resposta a crimes.  
O princípio basilar da justiça reparadora é o de que após um crime, a prioridade da sociedade 
deve ser assegurar que o mal causado por este é reparado.  
Outra ideia chave é a de que a melhor forma de conseguir isto é promover um encontro pessoal 
entre todas as partes envolvidas no crime/ofensa/delito e decidir coletivamente a forma como 
lidar com as suas consequência e futuras implicações. 
 Na prática, a justiça reparadora assume diversas modalidades de intervenção. As modalidades 
mais trabalhadas de justiça reparadora são a “Mediação Vítima-Ofensor” (VOM, na sigla em 
Inglês) e a “Conferência”, na qual um grupo de pessoas afetadas diretamente por um crime 
participa numa reunião acompanhada (idealmente depois de serem submetidas a uma preparação 
intensiva), expressam os seus sentimentos sobre o que se passou e contribuem para decidir a 
forma como o crime deve ser tratado – com enfoque em resultados reparadores. Os discursos de 
análise sobre justiça reparadora pelas políticas criminais têm sido focados, adequadamente, na 
“VOM” e na “Conferência”.  
 
No entanto, os esforços para levar uma experiência de justiça reparadora às pessoas afetadas por 
crimes assumem muitas outras formas. Uma delas é o projeto Sycamore Tree Project® (STP).10 
                                                           
9 A literatura sobre justiça reparadora é atualmente muito vasta. Para uma perspetiva geral dos temas principais, ver 

Johnstone, G. Restorative Justice: Ideas, Values, Debates, 2nd edition (London: Routledge, 2011). Johnstone, G. 
(ed.), A Restorative Justice Reader (London: Routledge, 2013) é uma recolha de textos essenciais sobre esta 
matéria. 10 STP é um dos vários projetos que tentam levar a justiça reparadora às prisões e aos reclusos. Para uma perspetiva 
geral, ver Johnstone, G. (2014) Restorative Justice in Prisons: Methods, Approaches and Effectiveness, Council 
of Europe, PC-CP\docs 2014\PC-CP(2014)17e rev, disponível em  
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Sycamore Tree Project® – base conceptual para o programa Building Bridges  
O programa Building Bridges é baseado nos conceitos fundamentais do projeto já existente 
Sycamore Tree Project® (STP), programa de justiça reparadora proporcionado pelos afiliados da 
organização global Prison Fellowship International (PFI), inicialmente concebido para ser 
implementado nas prisões com grupos de ofensores, vítimas e voluntários.  
 
O programa STP colocou sempre a ênfase no envolvimento das vítimas no processo e na justiça 
reparadora, embora o número de vítimas envolvidas e a extensão do seu envolvimento varie em 
diferentes partes do mundo. É provavelmente útil pensar que esta variação existe num contínuo. 
Num dos lados, uma vítima está presente numa das sessões do curso. No outro, há números 
iguais de vítimas e ofensores, e as vítimas participam em diversas sessões. (Como veremos, o 
propósito do programa Building Bridges é alcançar este último lado do contínuo como ponto de 
partida/objetivo). 
 Embora os programas do STP sejam diversos nas suas formas de implementação, todos seguem 
uma estrutura central, com enfoque na ajuda aos ofensores em aprenderem mais sobre os efeitos 
do crime nas vidas das pessoas envolvidas, especialmente as vítimas. O projeto STP também 
ajuda um ofensor a assumir a sua responsabilidade pelas suas ações e a dar passos no sentido da 
reparação do mal causado pelo seu crime.  
Os tópicos principais de um programa STP são os seguintes:  Justiça reparadora – introdução  O que é crime e quem é envolvido e afetado  Assumir responsabilidade  Confissão  Perdão e reconciliação  Ato de restituição (simbólico) 

 Durante o programa STP a(s) “vítima(s)” (que não é vítima de nenhum dos ofensores que 
participam) são convidadas a partilharem as suas experiências pessoais dos crimes a que foram 
sujeitas, os seus sentimentos e de situações que ocorreram no seguimento dos mesmos.  
 
Investigação realizada com participantes e facilitadores no âmbito do projeto Building Bridges 
revelou que a história da “vítima” parece ser uma forma poderosa dos ofensores reconhecerem e 
compreenderem os verdadeiros efeitos do crime.  
 
A investigação demonstrou, igualmente, que a partilha tem um grande significado para as 
vítimas envolvidas.  
Foi demonstrado que durante os programas STP, as vítimas muitas vezes sentem que foi a 
primeira vez que tiveram a oportunidade de falar com ofensores e ter voz no sistema de justiça 
criminal.  
Ao longo dos vários anos em que o STP tem sido implementado, as vítimas frequentemente 
referem que o programa as ajudou a libertarem-se de muitos sentimentos negativos. Um dos 
fundamentos para esta ideia é de que percecionam os ofensores como pessoas disponíveis para as 
ouvir e dizer que estão arrependidos pelo aconteceu. Descobrem que os ofensores são seres 
humanos que também têm uma vida e a sua própria história. A imagem estereotipada do 
‘criminoso’ que tinham na sua cabeça, tende a desaparecer e o agressor/ofensor fica mais 
humanizado.  
 
Os estudos realizados no âmbito do projeto Building Bridges sublinham a reivindicação de que a 
recuperação é por vezes tão forte que depois da participação em vários sessões STP, a vítima já 
não se sente como uma “vítima” e quer ‘avançar’. 



11 | P á g i n a   

O projeto Building Bridges  
Building Bridges é um projeto que procura desenvolver ainda mais o programa Sycamore Tree 
Project® de forma a criar mais e melhores oportunidades para diálogos reparadores entre vítimas 
e ofensores.  
 
O projeto Building Bridges procura criar oportunidades para as vítimas partilharem as suas 
experiências pessoais e a terem voz no sistema judicial.  
 
No projeto Building Bridges, sublinha-se uma das ideias de base do programa STP: as vítimas 
não são apenas um meio para chegar aos detidos/ reclusos para ajudá-los a desenvolverem mais 
empatia com as vítimas; em vez disso, as vítimas são envolvidas como pessoas que merecem e 
necessitam, de modo próprio, da oportunidade de participarem num processo reparador depois de 
estarem sujeitas a um crime.  
 
No projeto Building Bridges as “vítimas” têm a oportunidade de trabalharem na reparação e na 
reconciliação.  
Com base na experiência de muitos programa STP no passado, a esperança e a expectativa é que 
o projeto Building Bridges contribua para o bem-estar das vítimas e para a sua perspetiva numa 
vida melhor e restaurada.  
Na investigação que suporta o projeto Building Bridges, procura-se determinar se e em que 
medida aquele desejo se transforma em realidade.  
Espera-se, igualmente que a reparação através de diálogos reparadores e de uma boa facilitação 
entre as vítimas e os ofensores possa ser conseguida noutros contextos, como seja os “Círculos 
de Paz” em comunidades locais. Assim, o projeto Building Bridges também pode ser organizado 
fora das prisões e ao longo do projeto vamos também tentar avaliar os efeitos reparadores nestas 
outras situações. 
 O projeto Building Bridges acrescenta alguns elementos ao projeto STP existente, no sentido de 
proporcionar mais orientação sobre o apoio à vítima. De que forma é que o programa Building 
Bridges se distancia do projeto STP para o tornar mais orientado para as vítimas?  
 
Em primeiro lugar o programa Building Bridges mantém-se fiel ao ideal do projeto STP, ou seja, 
vítimas e ofensores participam em igual número e em todas as sessões.  
O projeto Building Bridges procura centrar-se mais fortemente nas “vítimas”, desenvolvendo 
meios instrumentais para as atrair para o programa, proporcionando-lhes apoio, garantindo que 
nos países da UE seja implementado um programa com o mesmo número de vítimas e de 
ofensores. Assim, será sendo criada uma maior interação entre as vítimas e os ofensores, 
proporcionando mais oportunidades de apoio a todos os participantes no decorrer dos seus 
próprios processos.  
Esta composição dos grupos de participantes implica a necessidade de alterações significativas. 
O projeto Building Bridges irá também focar-se no ofensor e no seu comportamento e no 
processo de reparação, bem como, na história da vítima e no seu processo de reparação e de 
recuperação.  
 
O projeto Building Bridges irá acrescentar mais orientações para as vítimas que participam no 
programa. As suas necessidades, expetativas e dúvidas serão respondidas, durante o 
desenvolvimento do programa nas prisões ou em Círculos de Paz comunitários.  
 
Igualmente, o projeto Building Bridges irá informar e formar facilitadores sobre a forma como 
proceder na preparação e nos cuidados posteriores das vítimas e dos ofensores.  
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Garantia de qualidade no projeto Building Bridges Ao implementar um programa Building Bridges é essencial assegurar a existência de 
mecanismos que:  Assegurem que o bem-estar de todos os participantes no programa seja salvaguardado;   Assegurem que os valores principais do programa Building Bridges sejam respeitados 

a todo o momento;  Assegurem que as autoridades prisionais (sempre que é realizado numa prisão) e o 
público têm confiança no programa;  Assegurem que os resultados são monitorizados e registados de forma sistemática, 
para que o sucesso do programa possa ser demonstrado. 

 
Building Bridges: Objetivos do projeto O projeto Building Bridges é o resultado de um consórcio de sete European Prison Fellowships, 
e duas instituições de investigação.11 O projeto é apoiado por uma subvenção concedida pela 
Comissão Europeia JUST/2013/JPEN/AG/4479. 
 
O diagrama seguinte (Figura 1) representa os objetivos do projeto Building Bridges, 
relativamente às vítimas. 
 

 Figura 1: Modelo lógico do projeto Building Bridges 
  O programa apresenta objetivos de longo, médio e curto prazo. 
 Objetivos de longo prazo:  Promover o apoio às vítimas, especialmente apoio emocional e de recuperação.  Promover a justiça reparadora através de encontros ente vítimas e ofensores na Europa.  Contribuir para a participação das vítimas em programas Europeus que envolvam vítimas 

e ofensores.  Contribuir para a existência de comunidades socialmente mais justas na Europa.  Contribuir para a alteração do sistema de valores junto dos ofensores depois da 
ocorrência de um crime. 

                                                           
11 Gevangenenzorg Nederland; PF Hungary; PF Portugal, Confiar Associação; Seehaus e.v. (PF Germany); PF Italy; 
PF Czech Republic; Confraternidad Carcelaria de Espana; University of Hull, UK; Makam Research, Austria. 
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 Objetivos de médio prazo :  Transferir uma metodologia eficaz (STP), desenvolvendo-a ainda mais no programa 
Building Bridges para apoio às vítimas, em diversos países Europeus e em diferentes 
contextos.  Capacitar os mediadores e facilitadores na relação entre vítimas e ofensores, bem como, 
conselheiros, psicólogos das prisões, assistentes sociais e outros no apoio às vítimas no 
processo de recuperação.  Proporcionar formação a mediadores e facilitadores na relação entre vítimas e ofensores, 
conselheiros, psicólogos das prisões, assistentes sociais e outros na metodologia do 
programa Building Bridges. 

 Objetivos de curto prazo :  Implementar o programa Building Bridges nas prisões e nas comunidades  e testá-lo em 
14 programas-piloto.  Implementar um rigoroso processo de avaliação do programa Building Bridges de forma 
a determinar a sua adequabilidade em diferentes contextos dentro e fora das prisões na 
Europa.  Partilhar e divulgar conhecimentos sobre a metodologia do programa Building Bridges.  Escrever um livro sobre os encontros entre vítimas e ofensores no âmbito do programa 
Building Bridges. 
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Capítulo 3 
Facilitação do projeto Building Bridges 

 Cada programa Building Bridges é implementado por um facilitador, assistido por um ou mais 
cofacilitadores.  
Neste capítulo, explicamos os papéis e responsabilidades do facilitador e dos cofacilitadores e os 
necessários atributos, conhecimentos, competências e experiência.  
 Facilitadores: Papéis e responsabilidades As funções básicas do facilitador são as seguintes: 
  Conduzir o grupo de participantes através de uma série de tópicos;  Encorajar e facilitar a comunicação aberta e o diálogo construtivo entre os 

participantes, permitindo-lhes expressar pensamentos e sentimentos, partilhar 
experiências e discutir os seus problemas;  Assegurar que o ambiente do programa é seguro e encorajador;  Promover a diversidade e a igualdades de oportunidades;  Manter e assegurar a confidencialidade;  Proporcionar aos participantes informação apropriada sobre fontes de apoio adicional;  Liderar a equipa que implementa o programa Building Bridges, distribuindo tarefas na 
equipa e proporcionar aos cofacilitadores supervisão e apoio eficaz;  Recolher e fazer uso efetivo de informação de retorno (feedback) sobre o programa. 

 Em seguida apresentamos uma descrição mais detalhada do papel do facilitador:  
Dinamizar o grupo através dos tópicos 
O facilitador é responsável por organizar e gerir com eficácia cada sessão do programa Building 
Bridges, de acordo com a estrutura do programa escolhida. Assim deve assegurar que existe um 
“plano de intervenção” claro para cada sessão, com materiais (informativos e didáticos) 
apropriados e suficientes de apoio. 
 
Facilitar o diálogo reparador 
A comunicação e o diálogo são a pedra angular do projeto Building Bridges. A equipa de 
facilitadores deve criar um ambiente propício à escuta ativa e à motivação individual. De forma a 
facilitar este programa o Facilitador deve: 
  Explicar as regras básicas para a participação e a comunicação, assegurando que estas 

regras são cumpridas;  Assegurar que toda a comunicação é feita com respeito interpessoal, ou seja, que cada 
participante fale respeitando os outros presentes e, acima de tudo, que escute com 
atenção e respeito.  Encorajar e garantir que todos os membros participam ativa e apropriadamente nas 
sessões; 

 Um ambiente seguro e encorajador 
O programa Building Bridges deve ser realizado num ambiente seguro e encorajador.  
É responsabilidade do facilitador assegurar que são tomadas todas as medidas necessárias para 
proteger o grupo e os seus membros, que devem incluir uma estratégia e procedimentos claros 
que possam permitir gerir situações de crise que eventualmente surjam durante as sessões. 
 
Diversidade e igualdade de oportunidades 
É responsabilidade do facilitador assegurar que as políticas do programa Building Bridges sobre 
diversidade e igualdade de oportunidades sejam seguidas no decorrer de todo o programa. 
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Confidencialidade 
As responsabilidades do facilitador incluem assegurar que a política de confidencialidade do 
programa Building Bridges é explicada aos participantes e respeitada durante e após as sessões 
do programa Building Bridges.12  
O facilitador deve assegurar que qualquer informação eletrónica ou impressa relativa às sessões 
do programa e do grupo seja armazenada de forma segura, respeitando todos os requisitos de 
confidencialidade. Algumas prisões podem requerer relatórios de comportamento sobre os 
participantes na qualidade de ofensores; se for esse o caso, este aspeto deve ser esclarecido no 
início do programa. 
 
Informação sobre fontes de apoio adicional 
O facilitador deve coligir dois guias resumidos - um para as vítimas e outro para os ofensores - 
com fontes de apoio adicional, às quais os participantes podem aceder localmente. Estes devem 
ser disponibilizados ao participantes durante o programa. 
 
Avaliação da sessão  
O facilitador deve assegurar que - depois de terminar uma sessão do programa - recolhe, junto 
dos participantes, informação sobre a qualidade da dinamização da sessão, bem como, sobre  o 
bem-estar  e motivação dos participantes, sendo essa informação posteriormente analisada pela 
equipa de facilitadores e levada em linha de conta antes do início da sessão seguinte. 
 
Supervisão e apoio aos cofacilitadores 
Os facilitadores devem proporcionar aos cofacilitadores supervisão e apoio eficazes, e encorajá-
los a adquirirem os conhecimentos, as competências e a experiência necessários para se tornarem 
futuros facilitadores do programa. É necessário estabelecer-se uma clara divisão de tarefas 
durante o programa, de forma a assegurar uma colaboração funcional. O facilitador tem um 
papel fundamental neste aspeto. 
 
Cofacilitadores Recomenda-se que o facilitador seja assistido pelo menos por um cofacilitador. O cofacilitador 
deve assumir a responsabilidade pelo grupo se, por qualquer razão, o facilitador tiver que 
abandonar a sessão (se houver mais do que um cofacilitador, o que assume estas funções deve 
estar claramente designado anteriormente).  
 
O papel do cofacilitador é apoiar apropriadamente o facilitador, em todos os aspetos da sua 
função.Em muitos casos os cofacilitadores são promotores das conversas em subgrupos. Por 
forma a assegurar que podem desempenhar estas funções com eficácia, devem estar bem 
qualificados e com competências de liderança de grupos, bem como, disporem de informação 
prévia sobre os antecedentes e a história dos participantes. 
 
  

                                                           
12 Ver “Acordo de Participação” (Agreement of Participation) no sítio da internet do Projeto Building Bridges. 
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Principais atributos, conhecimentos e competências necessários aos facilitadores Os facilitadores e cofacilitadores devem assumir os princípios básicos e os valores subjacentes 
ao projeto Building Bridges (ver capítulo 2).  
Além disso, devem possuir alguns conhecimentos, competências e atitudes, em especial: 
  Competências de interação interpessoal e de liderança de grupos;  Competências de planeamento e de organização das sessões;  Competências de comunicação assertiva, incluindo boas capacidades de escuta;  Competência de analisar e avaliar o desempenho (incluindo o seu próprio 

desempenho) e o respetivo progresso;   Atitude de abertura e de objetividade, incluindo processos de pensamento flexível 
evitando subjetividades ou opiniões próprias;  Conhecimento sobre assuntos de segurança;  Forte sentido de responsabilidade pessoal. 

 Existem pessoas, em muitos lugares, com os atributos e as competências descritos acima. 
Essencialmente, os facilitadores não necessitam de ter qualificações especiais ou um estatuto 
profissional específico, nem experiência de trabalho em justiça criminal, nem qualquer 
conhecimento especializado (de criminologia, vitimologia, justiça reparadora, etc.). O que 
importa é que consigam demonstrar que possuem as qualificações necessárias e têm vontade de 
adquirir um conhecimento mais especializado, do qual vão precisar. 
 
O papel de facilitador está em princípio aberto a qualquer pessoa, independentemente do seu 
estatuto profissional. Os fatores chave na determinação da adequabilidade de uma pessoa para 
dinamizar um programa Building Bridges são o empenho, competências e atributos referidos 
acima, bem como, a sua motivação e o interesse em participar num curso de formação 
direcionado para esta função.  
O projeto Building Bridges, sendo baseado nos princípios de justiça reparadora, tem uma 
natureza diferente em relação aos serviços dedicados ao apoio a vítimas e a ofensores.  
Parte da ideia subjacente ao projeto Building Bridges é aproveitar os ‘recursos’ pouco utilizados 
que existem nas comunidades para proporcionar apoio às vítimas de crime e incentivar a 
responsabilização por parte dos autores de crimes. Outra ideia crucial é “construir pontes” entre a 
comunidade e a prisão (e outros contextos onde se encontrem detidos/ reclusos /ofensores).  
 
 
Recrutar e formar facilitadores e cofacilitadores O recrutamento pode ser feito através de diversas formas. Estas incluem: 
  Encontrar pessoas que desempenhem, atualmente, um trabalho de voluntariado na 

nossa organização;  Colocar anúncios em jornais, revistas e outros meios de comunicação social relevantes 
e aceites pela nossa organização;  Recrutar de forma personalizada, sempre que se conhecem pessoas que sejam 
adequadas para a função;  Aceder a Base de Dados de voluntários;  Abordar membros de profissões específicas (e.g.: professores, assistentes sociais, 
psicólogos ou advogados) que possam deter boas competências de facilitação e de 
interação pessoal e grupal. 

 O recrutamento deve incluir formulários de candidatura, uma entrevista pessoal e a celebração de 
um contrato por escrito. 
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Após o recrutamento, os facilitadores e cofacilitadores devem participar num curso de 
formação13, que poderá incluir tópicos como: 
  Justiça reparadora - o que é, para que serve e quais os seus objetivos?; 

 Building Bridges- o que é, para que serve, quais os seus objetivos e metodologia? 
 Building Bridges – organização e recursos (tecnologias de informação e de 

comunicação, materiais para o programa, o que saber sobre entrar numa prisão, 
formulários de avaliação, preparação com a equipa, elaboração de relatórios e de 
avaliações,…); 

 Como dinamizar temáticas num contexto de aprendizagem. 
 O que é ser facilitador no programa Building Bridges?; 
 Como liderar e dinamizar grupos de “vítimas” e de “ofensores” (com recurso à 

“dramatização de papéis” e análise didática de vídeos); 
 …. 

                                                           
13 Ver “Exemplo de Programa de Formação” (Suggested Training Outline) no sítio da internet do projeto Building 

Bridges. 
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Capítulo 4 
Recrutar e Preparar os Participantes  

Para implementar o programa Building Bridges é necessário um grupo de vítimas e de ofensores 
com um perfil de recrutamento adequado. O organizador do programa deve nomear uma pessoa, 
ou um pequeno grupo de pessoas, cuja responsabilidade é recrutar cuidadosamente esses 
participantes.  
 
Embora vários aspetos do processo de recrutamento devam ser iniciados logo que seja possível, 
os participantes em termos individuais não devem ser contactados e registados até o organizador 
do programa ter a certeza de que o mesmo pode ser realizado. Isto porque, tendo sido feito o 
compromisso de participar num programa Building Bridges por parte de uma vítima ou de um 
ofensor, cancelar ou atrasar o programa pode em si mesmo suscitar problemas de diversa ordem 
e até ser prejudicial para ambos. 
 
Após o recrutamento e seleção dos participantes, estes devem, então, ser cuidadosamente 
preparados para o processo. Uma das conclusões principais decorrentes da literatura que avalia 
os processos de justiça reparadora é a de que quando mais os participantes estão preparados, 
melhor a possibilidade do ocorrerem resultados positivos.14  
Assim, novamente, os organizadores do programa devem nomear uma pessoa ou grupo de 
pessoas, responsáveis por esta preparação, devendo existir um plano de preparação claro antes do 
envolvimento direto dos participantes. 
 
Neste capítulo, descrevemos em primeiro lugar o processo de recrutamento e preparação das 
vítimas, e depois o processo de recrutamento e preparação dos ofensores. No entanto, uma vez 
que um dos principais desafios do projeto Building Bridges é determinar a forma como alargar os 
benefícios de programas a mais vítimas, como seja o STP, vamos deter-nos neste ponto com 
mais detalhe. 
 
Vítimas Contacto inicial e avaliação do perfil 
O programa Building Bridges é desenhado para pessoas cujas vidas foram afetadas por um crime 
cometido contra elas, que recuperaram da fase inicial (por vezes denominada a fase de ‘recuo’), e 
que agora precisam de apoio para avançar para as próximas fases de recuperação da experiência 
de vitimização.15  
É importante avaliar cuidadosamente se as vítimas estão prontas, em termos de estado 
emocional, para participarem no programa Building Bridges. Esta avaliação inclui a quantidade e 
natureza da preparação que a vítima irá necessitar para que possa participar com segurança e 
retirar benefícios do programa.  
Uma lista de verificação de avaliação (Assessment Checklist)16 foi concebida pela equipa do 
projeto para ajudar os facilitadores/organizadores do programa na realização dos primeiros 

                                                           
14 Ver, por exemplo, United Nations, Office on Drugs and Crime, Handbook of Restorative Justice Programmes 

(Vienna, 2006), especialmente o capítulo 5, disponível em http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-
56290_Ebook.pdf. 15 Para um relato breve e excelente da experiência de vítimas de crime e das fases envolvidas na recuperação desta 
experiência, ver o capítulo 2 do grande livro de Howard Zehr Changing Lenses: A New Focus for Crime and 
Justice, 3a edição (Scottdale, PA: Herald Press, 2005). Este capítulo, e aliás todo o livro, deve ser lido por todos 
os envolvidos na organização e na implementação do programa Building Bridges. 16 Ver “Lista de Verificação de Avaliação” (Assessment Checklist) no sítio da internet do programa Building 
Bridges. 
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contactos com as vítimas, de forma a obterem informações sobre a adequabilidade para o 
programa e o que é necessário para as preparar. 
Apresentamos, de seguida, alguns dos pontos essenciais. 
 
A atitude das “vítimas” para com os “ofensores” é variada. Algumas das vítimas podem 
aparentar um “estado de espírito” vingativo e exprimirem atitudes agressivas ou hostis em 
relação aos ofensores. Esta atitude não é impedimento para a sua participação, desde que as 
“vítimas” concordem e se predisponham a cumprir o acordado, ou seja, devem cumprir as duas 
regras básicas do Programa Building Bridges: 
 1. Qualquer coisa dita no âmbito de um programa Building Bridges deve ser mantida 

confidencial. 
2. Os participantes devem comportar-se com respeito para com todos os outros 

participantes, e a todo o momento. 
 Por isso, as vítimas que se encontram num “estado de espírito” vingativo devem ser preparadas 
para o programa Building Bridges, de maneira bastante cuidada.  
 
Considerações semelhantes aplicam-se a “vítimas” que querem encontrar-se com os seus 
ofensores reais de forma a explicar-lhes todo o mal que o seu comportamento causou.  
Em geral, é importante referir que o programa Building Bridges não está necessariamente à 
procura de pessoas com uma atitude de perdão ou que querem participar no programa apenas por 
motivos altruístas. Afinal, um dos objetivos principais do programa é ajudar a transformar 
consciente e pacificamente as pessoas que nele participam. 
 
Outra situação a ter em atenção e que pode surgir no primeiro contacto com “vítimas” é o facto 
de puderem evidenciar uma tendência para minimizarem os efeitos do crime, ou mesmo 
considerarem que mereceram as consequências prejudiciais que sofreram.  
Mais uma vez, nestes casos, é importante compreender que o crime afeta muitas vezes as suas 
vítimas de forma complexa 17. As vítimas podem ainda estar confusas sobre a forma como se 
sentem em relação ao que aconteceu, ou ter dificuldade em exprimir os seus pensamentos e 
sentimentos verdadeiros.  
 
O ponto essencial é o seguinte: vale a pena passar algum tempo com as “vítimas” de forma a 
determinar como estão preparadas para a participação ativa e empenhada num programa 
Building Bridges, e qual a preparação adicional que pode vir a ser necessária. 
 
Um outro aspeto que pode tornar-se evidente num contacto inicial com algumas das “vítimas” é 
que têm uma tendência para exprimirem atitudes preconceituosas em relação aos outros (e.g. 
atitudes racistas ou sexistas, ou são condescendentes relativamente a pessoas com deficiência).  
Aqui, a questão essencial é perguntar se essas “vítimas” irão conseguir, com uma preparação 
cuidadosa, cumprir as regras básicas indicadas acima.  
 
O objetivo de avaliar o estado emocional das vítimas não é selecioná-las para que somente as 
que apresentem atitudes ‘adequadas’ participem. Apenas as que não concordam ou que muito 
provavelmente não vão conseguir cumprir as regras básicas essenciais, mesmo com cuidada 
preparação, devem ser consideradas como não-adequadas. 
 
Outra questão a considerar com atenção é a possibilidade de existir um risco de retraumatização. 
Esta situação pode ocorrer quando emoções - “ainda muito frescas” - surgem na entrevista 
preparatória ou de avaliação.  
                                                           
17 Zehr, Changing Lenses, capítulo 2 (ver nota de rodapé 16 para a citação completa) 
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Igualmente, se a experiência de um crime ainda não foi assimilada pelas “vítimas” e estas ainda 
têm muitas perguntas e questões sem resposta, pode ser necessário adequar outras formas de 
apoio antes de poderem participar com segurança num programa Building Bridges. 
 
Caso as “vítimas” de crimes sexuais desejem participar no programa Building Bridges, será 
necessária uma atenção redobrada e especializada (e.g. psicólogo/a) face ao modo como esta 
participação poderá afetar a narrativa da “vítima” e o seu impacto nos “ofensores”, e ainda as 
formas adicionais de apoio à “vítima” que poderão ser necessárias.  
Há várias razões para esta situação: (1) os “ofensores” tendem a desprezar os ofensores sexuais, 
e ao ouvir uma história de crime sexual, é difícil para eles relatarem os seus próprios crimes; (2) 
relativamente aos culpados de crimes sexuais, ouvir uma vítima de um crime semelhante poderia 
ajudar, mas muitas vezes esses ofensores não conseguem perceber o que fizeram de mal, e isso 
pode dar origem a uma dinâmica negativa no grupo; (3) as vítimas de crimes sexuais necessitam 
de formas específicas de apoio à vítima, que o programa geral Building Bridges não consegue 
proporcionar. Assim, devem ser identificadas e aplicadas formas adicionais de apoio mais 
adequado ao longo de todo o programa.  
 Recrutar Vítimas 
Recrutar vítimas adequadas é um dos maiores desafios para qualquer pessoa que procura 
organizar um programa Building Bridges.  
É importante ser imaginativo e criativo nas abordagens de recrutamento, ao mesmo tempo que é 
necessário firmeza no respeito pelos valores e limites da ética.  
É importante respeitar os direitos das “vítimas” que não querem ser contactadas, ou que 
esclarecem que não estão interessadas em fazer parte do programa.  
Acima de tudo, o programa Building Bridges funciona com o princípio de participação 
voluntária. As vítimas devem tomar uma decisão livre e informada sobre a sua participação.  
 
Seguidamente apresentamos alguns dos métodos típicos de recrutamento de “vítimas” usados 
pelos organizadores do programa Building Bridges: 
 
a) Iniciativa própria  Uma vítima referencia-se pessoalmente para o programa. Por exemplo, uma vítima pode 

contactar o organizador do programa Building Bridges, porque ouviu falar do programa 
nos meios de comunicação, num artigo ou por outras formas de divulgação. De maneira a 
maximizar o potencial de recrutamento de vítimas, através desta via, é essencial dispor de 
várias formas de comunicação (correio eletrónico, telefone, carta, etc.), as quais devem 
possibilitar que as vítimas contactem os organizadores do programa. 

b) Contacto pessoal  Nesta opção, os organizadores do programa Building Bridges contactam “vítimas” 
individualmente e que podem ser conhecidas dos membros da equipa, informando-as da 
existência e natureza do programa e de lugares para participar e, também, em caso de 
interesse, endereçar o convite para uma entrevista preliminar. 

c) Seleção a partir de um grupo conhecido de vítimas  Alguns organizadores do programa Building Bridges participam em grupos de apoio a 
vítimas e com as quais trabalham frequentemente. As vantagens deste método residem no 
facto das “vítimas” serem conhecidas dos organizadores e o trabalho preparatório poder ser 
menor. No entanto, confiar demasiadamente neste método pode apresentar problemas 
significativos: um dos objetivos principais do programa Building Bridges é levar a 
recuperação e a justiça ao maior número de vítimas possível. Este objetivo não será 
atingido se se incluir apenas um pequeno grupo de vítimas que já experimentaram os 
efeitos reparadores de um outro programa. 
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d) Organismos profissionais de referenciação  Um organismo profissional, como a polícia ou membros do sistema judicial, encaminham a 
vítima para uma entidade intermediária, como uma associação de apoio à vítima ou uma 
rede de facilitadores credenciados, e essa entidade contacta os organizadores do programa 
Building Bridges, tendo em vista a organização de uma reunião preparatória com a 
“vítima”. Pode ser útil tentar estabelecer acordos de cooperação com estes organismos 
profissionais de referenciação.  

e) Referenciação por passa a palavra  Uma outra forma direta de referenciação é quando uma “vítima” que participou num 
anterior programa Building Bridges, fala com outras “vítimas” sobre o programa, e estas 
manifestam interesse numa eventual participação. 

f) Encontros/eventos que incluem vítimas  Alguns organizadores do programa Building Bridges visitam eventos, encontros ou 
associações de vítimas, e estabelecem os primeiros contactos e recrutam as “vítimas” a 
partir daí. 

 
Os facilitadores podem no entanto, encontrar dificuldades, incluindo falta de contacto ou apoio 
por parte das associações de apoio às vítimas. Alguns podem mesmo confiar demasiado nas 
relações informais com outros profissionais das áreas terapêuticas ou de apoio à vítima.  
Assim é essencial que os organizadores do programa e os facilitadores procurem desenvolver 
contactos estáveis com associações de apoio às vítimas, celebrar acordos por escrito com as 
mesmas, procurando trabalhar nos benefícios mútuos e em estruturas de cooperação mais 
próximas. 
As organizações que pretendem ou que já desenvolvem atividades no âmbito da “justiça 
restaurativa”, seja através do programa Building Bridges ou de outro, podem ponderar a criação 
de um centro de aconselhamento e de apoio às vítimas. 
 
Preparar as Vítimas 
Tal como já referido, a preparação das vítimas é um elemento essencial do programa Building 
Bridges. Foi concebida pela equipa de projeto uma lista de verificação de avaliação (Assessment 
Checklist), desenhada para auxiliar os facilitadores/organizadores do programa a enquadrar e 
preparar as vítimas para o programa, e está disponível no sítio da internet do programa Building 
Bridges.  
 
Seguidamente, abordaremos algumas questões relevantes.  
 
Existem três níveis de preparação: 
 

1) O processo de preparação é tratado com uma única reunião com a “vítima” 
(preparação seletiva). 

2) O processo de preparação é tratado com várias reuniões com a “vítima” (preparação 
intensiva) 

3) O processo de preparação é tratado como uma sessão “zero” do programa Building 
Bridges, envolvendo separadamente um grupo de participantes na qualidade de 
“vítimas” e outro grupo de participantes na qualidade de “ofensores”. 

 
Os métodos de preparação podem incluir entrevistas presenciais, chamadas telefónicas, ou uma 
ou várias reuniões preparatórias. Caso sejam necessárias várias reuniões, geralmente não será 
necessário realizar mais do que três encontros. 
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Os objetivos principais do trabalho preparatório com as “vítimas” são os seguintes: 
 Assegurar que as vítimas compreendem a natureza do programa, o que este pode 

realizar, o que não pode realizar e qual o seu papel no âmbito do mesmo; 
 Avaliar as expectativas das vítimas relativamente ao programa; 
 Responder a quaisquer perguntas que a vítima possa ter relativamente ao programa. 

 
 
Ofensores/Infratores 
Contacto e avaliação 
Com algumas exceções (ver abaixo) o programa Building Bridges é adequado para quase todos 
os “ofensores”/”infratores”. 
 
A principal consideração no recrutamento de “ofensores” é que a participação terá que ser 
voluntária e informada.  
 
O objetivo do programa Building Bridges deve ser explicado cuidadosamente aos “ofensores”. 
Em especial, deve-se levar em linha de conta que muitos “ofensores” podem ter reservas quando 
à sua participação no programa, e especialmente com o facto de serem confrontados com vítimas 
de crimes. Assim, é importante transmitir-lhes os objetivos do programa e também aquilo que 
não se pretende alcançar.  
 
Os “ofensores” têm que compreender que as “vítimas” não participam no programa para os punir 
ou porque procuram vingança. Deve ser explicado que o objetivo do programa é ajudá-los a 
refletir sobre o seu comportamento criminoso anterior, perceber melhor qual o seu impacto nas 
vítimas, e discutir o que podem fazer para se redimir e corrigir as coisas. Os “ofensores” devem 
compreender que o programa irá ser um desafio, mas que também lhes dará apoio. É essencial, 
no processo de recrutamento, que os “ofensores” tenham uma oportunidade de fazer perguntas 
sobre o processo e que obtenham respostas. 
 
Tal como com todos os participantes, os “ofensores” têm que concordar e demonstrar que estão 
dispostos a cumprir as duas principais regras básicas do programa Building Bridges: 

1. Qualquer coisa dita no âmbito de um programa Building Bridges deve ser mantida 
confidencial. 

2. Os participantes devem comportar-se com respeito para com todos os outros 
participantes, e a todo o momento. 

 
Uma das preocupações principais do programa Building Bridges é prevenir qualquer 
retraumatização das “vítimas”, e por isso os “ofensores” devem ser cuidadosamente avaliados e 
preparados de forma a assegurar que isto não acontece. 
 
Deve ser dada especial atenção às situações em que os “ofensores” que desejam participar no 
programa podem ser impedidos, por razões de “perturbação mental ou emocional”, de o fazer 
com segurança.  
 
Também o princípio da diversidade e igualdade de oportunidades deve ser considerado 
simultaneamente com as preocupações de segurança de todos os participantes e o risco de 
retraumatização das vítimas.  
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Geralmente, os ofensores sexuais não são adequados para participar no programa Building 
Bridges, a não ser que o programa seja especialmente concebido para ofensores sexuais e 
existam facilitadores com formação especial para o dinamizar. Um grupo que inclua uma 
minoria de ofensores sexuais pode ser problemático. 
 
Recrutar ofensores 
Os métodos de recrutamento de “ofensores” para participar num programa Building Bridges 
diferem, dependendo se o programa irá decorrer numa prisão (ou outro estabelecimento de 
detenção) ou num círculo de paz (fora da prisão). 
 
Recrutar ofensores dentro da prisão 
De forma a recrutar detidos/ reclusos dentro de uma prisão é necessário trabalhar em cooperação 
com as autoridades prisionais. Um primeiro passo é geralmente discutir este assunto com a 
pessoa ou pessoas responsáveis pela prisão, ao mesmo tempo que se procura autorização para 
implementar o programa dentro do estabelecimento prisional.  
 
Ao procurar participantes, deve-se pedir conselho e assistência junto dos profissionais que 
trabalham nas prisões (especialmente psicólogos, assistentes sociais, educadores e os 
responsáveis pela revitalização da fé e do acompanhamento pastoral).  
 
Os métodos de recrutamento podem  incluir: 

 Fazer uma apresentação do programa Building Bridges a um grupo de detidos/ 
reclusos; 

 Distribuição ou afixação de prospetos e de posters, relativos ao programa Building 
Bridges; 

 Colocação do programa em catálogos ou em placards de informação sobre cursos 
vocacionais ou de educação, se existirem; 

 Pedir aos participantes que tenham frequentado programas anteriores para divulgarem 
o programa e o seu valor. 

 
Recrutar ofensores fora das prisões 
Para os programas a implementar fora das prisões, pode ser mais difícil contactar com 
“ofensores”, e ainda mais complicado persuadi-los a participar.  
 
Deste modo, é importante estabelecer elos fortes de ligação com as agências ou com associações 
que têm contacto regular com ex-reclusos.  
 
Estas incluem:  

 Associações com responsabilidades pelo apoio e reinserção a ex-reclusos; 
 Serviços de liberdade condicional; 
 Organizações de assistência social; 
 Organizações, organismos ou profissionais que gerem programas de reinserção de 

reclusos. 
 
Depois de ultrapassados os desafios de contacto com ex- reclusos, devem ser utilizados diversos 
métodos, semelhantes aos utilizados para recrutar ofensores nas prisões. 
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Preparar os ofensores 
Muito foi já aprendido, com a implementação de projetos STP, sobre as melhores práticas para 
preparar os “ofensores” e que podem ser um contributo positivo para programas como o Building 
Bridges.  
 
As seguintes orientações foram elaboradas com base nessa experiência.18 

 Os “ofensores” devem ter a oportunidade de conhecer o facilitador e fazer todas as 
perguntas que possam ter relativamente ao programa Building Bridges e ao seu papel 
no âmbito do mesmo, obtendo as respetivas respostas. 

 Um objetivo crucial deste processo é estabelecer uma relação de confiança entre os 
facilitadores e os participantes “ofensores”. 

 É útil realizar uma reunião preparatória com todos os participantes “ofensores”, para 
explorar a razão pela qual decidiram participar e as suas expectativas relativamente ao 
programa. 

 O calendário das sessões deve ser explicado e discutido, e os participantes “ofensores” 
devem confirmar que, a não ser por circunstâncias inesperadas e excecionais, poderão 
assistir a todas as sessões. 

 É fundamental que os “ofensores” compreendam que muitas das participantes 
“vítimas” vão estar igualmente apreensivas e nervosas sobre a sua participação no 
programa. Igualmente, para cursos desenvolvidos nas prisões, será necessário 
ultrapassar o facto das participantes “vítimas” provavelmente estarem menos 
familiarizadas com o ambiente prisional. 

 Explicar claramente todas as regras básicas para a participação no programa. 
  

                                                           
18 Baseado no documento “Sycamore Tree Project: Programme Guide”, (Washington DC, PFI: 2010), p. 3. 
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Capítulo 5 
O Programa Building Bridges: Estrutura Sugerida 

 O programa Building Bridges pode ser implementado de diversas formas – não há um modelo 
fixo. No entanto, neste capítulo, iremos disponibilizar alguns exemplos simples da estrutura do 
programa.  
 
O objetivo desta secção é possibilitar a todos os que desejam implementar o Programa Building 
Bridges visualizar o que este poderá ser na prática e oferecer uma estrutura básica como ponto de 
partida.  
Os organizadores de programas específicos terão, obviamente, que adaptar e desenvolver esta 
estrutura de forma a criar um programa apropriado para contextos ou circunstâncias específicas. 
O único constrangimento prende-se com o facto do programa ter que incorporar as características 
principais de Building Bridges e ser organizado com base nos seus valores fundamentais. 
 
Antes de apresentar esta estrutura, vamos em primeiro lugar apresentar diversas orientações 
gerais para os que organizam um programa Building Bridges. Realce-se, que para além dos 
fundamentos, estas são apenas orientações.  
Na prática, os programas variam consideravelmente devido a circunstâncias locais, a 
constrangimentos vários, eetc..  
O que é mais relevante é que um programa seja desenhado para alcançar os objetivos de Building 
Bridges, e em conformidade com os seus valores fundamentais, do que respeitar uma estrutura 
específica. 
 
Orientações gerais 
Antes do início de um programa Building Bridges, o/a coordenador/a  do programa deve 
assegurar que as seguintes ações foram realizadas: 
 1. Recrutamento dos participantes (“vitimas” e “ofensores”) e de facilitadores. 

2. Preparação dos participantes (“vitimas” e “ofensores”). 
3. Enviar informação sobre o programa Building Bridges aos responsáveis pelos serviços 

prisionais (sempre que um programa é realizado num prisão).  
4. Obter as autorizações necessárias para o programa. Estas autorizações especificam as 

datas das sessões, a lista de participantes, a sala e as ferramentas e materiais que 
podem ser necessárias no âmbito do projeto. 

5. Informar as organizações e as partes interessadas de forma a que os potenciais 
participantes possam familiarizar-se com o programa. 

  
Facilitação e preparação do programa  Geralmente há um facilitador, apoiado por 1-2 cofacilitadores (ver capítulo 3). 

 O facilitador, com antecedência, deve dividir as tarefas entre os membros da equipa, e 
prepará-los para liderarem subgrupos de participantes. 

 Devem ser produzidos e editados, atempadamente, documentos de informação e de 
apoio adequados a apresentações em PowerPoint , ao visionamento de vídeos, à 
aplicação de exercícios/atividades pedagógicas, à disponibilização de material para 
trabalho de casa ou simplesmente para leitura.   Igualmente, se devem considerar os aspetos de logística (meios de deslocação,  , 
bebidas e snacks, pausas, etc. 
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Duração e intervalo de tempo  Um programa Building Bridges geralmente inclui 5 a 8 sessões.  O intervalo de tempo habitual entre duas sessões é de uma semana.  A duração habitual de cada sessão é de 2 horas. 
 Participantes  O número normal de “ofensores” (ou ex- reclusos) que podem participar em cada 

programa será de seis. No entanto, este número pode variar.  Idealmente, o número de “vítimas” que participam no programa será equivalente ao 
número de “ofensores”.  Muito importante: Os ofensores e as vítimas devem comprometer-se a participar em 
todas as sessões. 

 A natureza ’ativa’, envolvente e participativa do projeto Building Bridges  Normalmente existem algumas apresentações formais, mas deve-se procurar que as 
sessões sejam desenvolvidas principalmente através de diálogos (em pequenos grupos 
ou com todos os membros do grupo) e pela narração de histórias/estórias.  Tal como o diálogo, é útil realizarem-se algumas atividades/exercícios de grupo. 

 O contexto  É necessária uma sala suficientemente grande para acomodar todos os participantes e 
os facilitadores. 

 Deve haver mobiliário de fácil arrumação e de equipamento audiovisual para permitir 
a realização de apresentações ou de trabalhos por subgrupos.  

 Sempre que o programa Building Bridges é realizado numa prisão, deve ser dada 
especial atenção às disposições necessárias para assegurar que as vítimas e os 
facilitadores podem entrar na prisão com segurança, havendo a preocupação em se 
conhecer as regras de segurança a que se está obrigado a respeitar, de acordo com os 
procedimentos em vigor para esse fim.   

 Sempre que o programa é realizado numa prisão, deve ser dada especial atenção às 
disposições necessárias para assegurar que os reclusos podem participar total e 
ativamente no programa. Estes detalhes devem ser analisados com minúcia 
antecipadamente com um responsável ou dirigente do pessoal prisional. 
 Certificados  Cada participante que termina o programa Building Bridges deve receber um 
certificado de participação depois da sessão final. 

  
Roteiro do projeto Building Bridges Tal como em outros processos de justiça reparadora, o programa Building Bridges está 
estruturado para conduzir os participantes ao longo de uma trajetória particular.  
 Logo no início, a ênfase é colocada na compreensão, reconhecimento e aceitação da 
responsabilidade pelo mal e trauma causado pelo delito criminal.  
 À medida que o programa progride o enfoque passa cada vez mais para ações positivas que 
podem ser dadas para reparar o mal e recuperar as pessoas e as relações prejudicadas pelo crime.  
 Embora a dinâmica de cada programa possa variar, é importante concluir com uma nota de 
esperança, positiva e comemorativa. Na conclusão do programa, os participantes devem 
idealmente sentir que a mudança positiva nas pessoas e nas relações é possível. 
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Estrutura básica (adaptável) do programa A duração real do curso irá depende de diversos fatores.  
No diagrama que se segue, apresentamos diversas propostas de possíveis programas.19 
 
5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 semanas 1. RJ – vítimas e ofensores 1. RJ – vítimas e ofensores 1. RJ – vítimas e ofensores 1. RJ – vítimas e ofensores 
2. O que é crime?  2. O que é crime? 2. O que é crime? 2. O que é crime? 
3. Responsabilidade e confissão 3. Responsabilidade e confissão 3. Responsabilidade de confissão 3. Responsabilidade  
4. Perdão e reconciliação 4. Perdão 4. Perdão 4. Confissão 
5. Dar o próximo passo, comemoração com convidados 

5. Reconciliação, dar o próximo passo 5. Reconciliação 5. Perdão 

 6. Comemoração com convidados 6. Dar o próximo passo 6. Reconciliação 
  7. Comemoração com convidados 7. Dar o próximo passo 
   8. Comemoração com convidados 
 
 
Objetivos das várias fases 
RJ – vítimas e ofensores Explorar as experiências e necessidades das vítimas e ofensores e 

apresentar a justiça reparadora como forma de encarar e responder 
ao crime e a todos os envolvidos. 

O que é crime? Explorar formas diferentes de compreender o crime, incluindo o 
que significa compreender o crime através da perspetiva da justiça 
reparadora. 

Responsabilidade Explorar o que significa assumir a responsabilidade por ter 
cometido um crime, e os desafios envolvidos. 

Confissão Explorar o significado, o poder e a importância da confissão e do 
arrependimento. 

Perdão Explorar o significado, poder e a importância do perdão.  
Reconciliação Compreender o impacto da reconciliação e explorar formas de 

reparação do crime para todas as partes. 
Próximos passos Passar para a recuperação e a reparação e explorar os passos 

necessários nas vidas dos participantes. 
Comemoração Refletir sobre e comemorar a nova consciencialização que os 

membros do grupo têm sobre crime e recuperação. 
 

                                                           
19 Para mais detalhes ver “BB example of Programme Outline” no sítio da internet do projeto Building Bridges. 
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Capítulo 6 
Trabalho de Seguimento com Vítimas e Ofensores 

 Após um programa Building Bridges, devem ser realizadas diversas atividades de seguimento.  
É importante reconhecer a importância do período imediatamente após um programa para todos 
os participantes.  
 
Neste capítulo apresentamos orientações para assistência após o programa. 
 Os “ofensores” podem desejar encontrar-se com as suas verdadeiras vítimas e explorar formas 
através das quais possam reparar o mal causado pelo seu crime. Se exprimem esse desejo, devem 
ser informados claramente sobre a possibilidade dessa ação e, a não ser que os organizadores do 
programa Building Bridges também o façam, encaminhados para uma agência ou associação 
cívica com experiência na organização de encontros diretos entre vítimas e ofensores para 
diálogo de justiça reparadora. 
 As “vítimas” podem querer ser envolvidas em trabalho de apoio à vítima. Mais uma vez, devem 
receber orientação sobre a melhor maneira de participarem. 
Além de se referenciar as organizações que implementam o programa Building Bridges, também 
se podem considerar as modalidades de apoio de seguimento (follow-up) a disponibilizar por 
outros ou de modo próprio, ou seja, estabelecer uma forma oficial e efetiva de apoio às 
“vítimas”, facultando o acesso a projetos reconhecidos, ou desenvolvendo um programa de 
seguimento que pode ser organizado pelos próprios participantes. Neste programa de 
seguimento, cada participante pode rever o que foi aprendido, discutir e refletir sobre as 
alterações que possa ter experimentado, e discutir planos para o futuro. 
 
 
Trabalho de seguimento com vítimas Proporcionar apoio de seguimento às “vítimas” é um dos aspetos fundamentais do programa 
Building Bridges, e um fator de sucesso importante para o enfoque crescente das vítimas em 
processos de justiça reparadora.  
A forma como as “vítimas” são apoiadas depois de um programa Building Bridges irá 
naturalmente diferir de país para país. Em alguns países, não haverá apoio estrutural para as 
“vítimas”, e os facilitadores podem não saber como e de que forma as “vítimas” podem ser 
orientadas adicionalmente, enquanto noutros países existem apoios, como sistemas de 
referenciação e apresentação a associações de apoio às vítimas. 
 A disponibilização de apoio pela organização que facilita o programa Building Bridges, pode 
oscilar entre: 
fraca intensidade, em que as “vítimas” podem ser integradas numa lista de correio eletrónico ou 
de newsletters e contactadas por telefone, onde se pergunta como têm passado depois de 
participar no programa Building Bridges, e  
elevada intensidade, em que é oferecida às vítimas cooperação contínua, aconselhamento 
pessoal, e/ou referenciações de centros de apoio à vítima.  
Podem ser iniciadas atividades adicionais, por exemplo, visitar escolas em conjunto com 
“vitimas” e falar aos alunos sobre as suas experiências de vitimização e recuperação. 
 
O documento “Follow-up interviews’” 20 pode ser aplicado no sentido de se saber como é que os 
participantes vivenciaram o programa Building Bridges e, também, que tipo de apoio ou de 
acompanhamento futuro poderá ser considerado. Algumas das questões insertas no referido 
documento podem ser usadas na avaliação entre sessões, durante o programa Building Bridges. 
                                                           
20 Ver o anexo ‘Follow-up interviews’ no sítio da internet do projeto Building Bridges. 
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Trabalho de seguimento com “ofensores” Os facilitadores devem procurar garantir que os impactos do programa Building Bridges no    
(ex-)ofensor se mantêm depois do final do programa. Isto obriga à organização de trabalho de 
seguimento. A importância deste trabalho é fundamental.  
A recuperação de longo prazo e a reintegração dos “ofensores” pode realmente depender da 
forma como as necessidades práticas e emocionais dos (ex-)ofensores são respondidas na fase de 
seguimento. 
 Os “ofensores” devem ter a oportunidade de rever o que foi apreendido nas sessões do programa, 
de explorar os seus sentimentos e emoções relativamente às alterações por que possam ter 
passado durante e depois da sua participação no programa.  
 O seguimento pode, igualmente, proporcionar uma excelente oportunidade para se discutir 
planos de futuro, de se conseguir uma visão de longo prazo para o (ex-) criminoso, e assim, 
integrar de facto as alterações positivas na sua vida.  
Os facilitadores e os gestores do programa devem estar conscientes deste facto e implementar 
processos que permitam a concretização desta visão de longo prazo. 
 Os “ofensores” podem querer iniciar outras atividades de seguimento.  
Por exemplo, podem desejar manter-se em contacto com as “vítimas” com as quais trabalharam, 
ou mesmo encontrar-se com a vítima que está relacionada com o seu crime. Podem, também, 
desejar envolver-se num projeto de restituição ou de mediação entre vítima e agressor. 
 
Os “ofensores” podem continuar a precisar de orientação ou de alguém com quem falar. Os 
facilitadores devem estar preparados, sempre que apropriado, para referenciar (ex-) ofensores 
para um conselheiro profissional, assistente social, trabalhador pastoral ou outros grupos 
profissionais relevantes. 
 
Oferecer a oportunidade aos participantes de pedir reuniões Montar um sistema em que as “vítimas” e (ex-)ofensores podem fazer pedidos - formais - para 
reunir com os facilitadores ou membros da equipa, depois da conclusão do programa Building 
Bridges.21  
 As “reuniões” devem seguir um processo estabelecido. 

 O participante, “vítima” ou (ex-)ofensor, deve saber que pode pedir uma reunião, e 
este direito pode estar escrito na informação às “vítimas”, na informação para         
(ex-)ofensores, em cartazes sobre o programa ou através de conselhos individuais. 

 O participante deve saber a forma como pode fazê-lo, por telefone, correio eletrónico 
ou através de pedido direto. As “vítimas” devem ter conhecimento de que podem 
trazer acompanhantes (amigos ou familiares) para qualquer reunião, e esta situação 
deve ser considerada como prática aceitável. O (ex-)ofensor deve ter conhecimento da 
possibilidade de conseguir uma reunião deste género, sujeito às restrições inerentes à  
sua situação específica. 

 Sempre que se faz um pedido, o organizador do programa é obrigado a registar o 
pedido. Para o fazer, o organizador terá que desenvolver um sistema de registo de 
pedidos e atualização de informação relevante, nomeadamente: pessoa responsável; 
quando se realiza a reunião; quem esteve presente; qual o resultado da reunião; se 
houve referenciações adicionais; se sim, para quem; e se é necessário seguimento 

                                                           
21 Por ‘formal’ queremos dizer que o processo deve ser formalmente estabelecido. No entanto, para os que procuram 

uma reunião deste género, o processo devem também apresentar um sentido informal. Não deverá existir uma 
formalidade tal que funcione como barreira aos que procuram uma reunião deste género. 
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O participante faz um 
pedido para reunir com 
um facilitador ou um 
membro da equipa 

O pedido é registado e 
processado e a reunião 

é combinada 
A reunião realiza-se e o 
facilitador/membro da 
equipa formalmente 

regista a reunião 

adicional por parte do organizador do programa. Este registo torna o seguimento com 
os participantes mais fáceis de monitorizar. 
Por exemplo, pode dar-se o caso dos ofensores serem transferidos para outras partes da 
prisão, ou mesmo para novos estabelecimentos prisionais e, nestes casos, seria fácil 
perder-se o rasto de pedidos e ações.  
Para as vítimas também pode ser fácil perderem-se pedidos. 
O registo, também assegura aos participantes que as suas necessidades são levadas a 
sério pelos facilitadores e gestores do programa, e demonstra que não perdem a “voz”, 
sendo esta uma perspetiva em que o programa se esforça por alcançar. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2 – Um processo sistemático de apoio de seguimento  
Os facilitadores devem ter abordagens sistemáticas para lidar com o apoio à vítima e apoio aos 
ex-ofensores, depois da realização de um programa Building Bridges, no âmbito do seu próprio 
contexto nacional.  
Estas abordagens podem ser conseguidas, cumprindo-se as seguintes orientações22. 
 
Seguimento de acordos, notificações e informação de retorno aos participantes Tanto as “vítimas” como os ex-ofensores têm que sentir que são levados a sério, e que os 
serviços disponibilizados são orientados para os resultados. 

 Os acordos sobre as ações a tomar devem ser registados (ver figura 2), e deve haver 
sistemas para assegurar que estas ações são acompanhadas durante um prazo 
previamente definido e acordado. A falha no acompanhamento dos acordos irá 
marginalizar a vítima, e fazer com que se sinta desapoiada. 

 Quando uma ação é empreendida, um processo bem definido deve assegurar que a 
“vítima” é informada sobre a ação, juntamente com outra informação relevante. Este 
processo pode ser definido a nível nacional, mas pode, também, ser integrado em 
reuniões com os participantes, podendo envolver telefonemas ou correspondência 
escrita.  

 Os facilitadores e membros da equipa devem assegurar a recolha de feedback das 
“vítimas” para cada ação, para se determinar se o participante está satisfeito com a 
ação, se requerem novas ações, e analisar quais são.  

 Estas informações devem ser registadas nos registos dos participantes para referência e 
potencial seguimento. 

                                                           
22 Estas orientações foram adaptadas das orientações emitidas pela Agência de Programas de Justiça do 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América (2000) Guidelines for Victim-Sensitive Victim-Offender 
Mediation: Restorative Justice Through Dialogue. Disponível online em 
https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/reports/96517-gdlines_victims-sens/ncj176346.pdf (último acesso 23.10.14) 
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Referenciações É importante proporcionar referenciações ou outras formas de assistência, quer sejam pedidas 
pelas “vítimas” ou por (ex-)ofensores,  ou em alternativa serem consideradas apropriadas pelo 
organizador do programa.  
 Referenciar uma “vítima” para um serviço de apoio após o programa implica um conhecimento 
global sobre: 

 As necessidades da “vítima” nesta fase de recuperação; 
 O que existe em vigor a nível nacional; 
 Como alinhar, corretamente, as necessidades da “vítima” com um agência ou 

associação de apoio à vítima. 
 
Referenciar um ex-ofensor para um serviço de reinserção após o programa Building Bridges 
implica um conhecimento global sobre: 

 As necessidades do ex-ofensor nesta fase de recuperação; 
 O que existe a nível nacional; 
 Como alinhar, corretamente, as necessidades dos ex-ofensores com um agência ou 

associação de apoio;  
 Restrições legais e de privação da liberdade individual, na atualidade, que possam 

afetar a referenciação; 
 Quaisquer referenciações existentes (como serviços para toxicodependentes ou 

alcoólicos) em que participem fora do programa Building Bridges. 
 
Os organizadores do programa, os facilitadores e outros membros da equipa devem estar 
sensibilizado para as necessidades emocionais, psicológicas e humanas das “vitimas” e dos      
ex-ofensores de forma a conseguirem decidir para onde devem ser referenciadas, se for 
considerado apropriado uma referenciação adicional.  
Isto pode ser conseguido fazendo perguntas abertas e escutando atentamente as respostas, 
respeitando os pontos de vista e os sentimentos de cada vítima ou ex-ofensor.  
 É importante colocar o participante e os seus sentimentos no centro da discussão, de forma a 
assegurar a sua capacitação e autodeterminação.  
As questões podem ser formuladas como: 

 Como se sente com a situação neste momento? 
 Como antevê os próximos passos? 
 Quais são os seus medos e preocupações, agora? 
 O que considera que tem que melhorar na sua situação, neste momento? 

 
Embora estes exemplos indiquem o tipo de perguntas que podem ser feitas, os facilitadores e 
outros membros da equipa devem possuir as competências e a experiência necessária, usando um 
certo grau de inteligência emocional, para adaptar a sua abordagem às necessidades emergentes e 
ao estado emocional da “vítima”, assegurando que a “vítima” está capacitada para tomar as suas 
próprias decisões. 
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Perceber a oferta de serviços de apoio à vítima e ao (ex-)ofensor 
Os organizadores do programa, os facilitadores e outros membros da equipa devem estar 
suficientemente informados sobre todos os possíveis serviços de apoio às vítimas e aos           
(ex-)ofensores, no território nacional, incluindo: 

 O que oferecem os serviços; 
 Que benefícios podem proporcionar; 
 Quais os critérios que um utilizador do serviço tem que cumprir; 
 Como é o processo de referenciação. 

 
Todos estes pontos podem ser incluídos num manual de referenciação em cada país, que poderá 
ser usado como base para formação das pessoas interessadas. 
 
Um conjunto importante de serviços para os quais os participantes devem ser alertados são os 
que oferecem mediação ou conferências entre vítimas e ofensores, nas quais a “vítima” pode ter 
a oportunidade de conhecer o seu agressor/ofensor, e vice-versa, caso o participante o deseje. 
 
Alinhar as necessidades com as opções de referenciação 
As “vítimas” e os ex-ofensores devem ter conhecimento de todas as opções disponíveis, e o 
papel do facilitador é levá-los a dar um passo na direção que sentem ser melhor para eles.  
Devem ser aconselhados quando às suas opções, segundo os serviços disponíveis no território 
nacional.  
Os facilitadores podem fazer sugestões, com base na sua experiência, sobre o que poderá 
beneficiar os participantes, dadas as suas necessidades atuais, embora a decisão final deva ser 
tomada pela própria pessoa (embora possam existir obrigações por parte dos ex-ofensores, 
dependendo da sua situação de privação da liberdade ou outros requisitos legais). 
 
 
Assegurar uma formação suficiente e desenvolvimento dos formadores e dos membros da 
equipa sobre sensibilização à vítima 
Uma formação regular e desenvolvimento em tópicos sobre sensibilização à vítima vai ajudar a 
promover melhores práticas entre os facilitadores e membros da equipa Building Bridges, e 
ajudar a consolidar uma reputação positiva do programa. 
 
Os organizadores do programa podem estruturar os seus próprios planos de desenvolvimento 
com base na experiência. 
 
Os organizadores do programa podem procurar uma colaboração com serviços terceiros de apoio 
a vítima no seu país (ou sempre que possível a nível Europeu) para desenvolver e dinamizar 
seminários de formação, workshops e outros programas. O valor acrescentado destas ações é a 
melhoria da cooperação entre o programa Building Bridges e outras partes interessadas 
relevantes no âmbito do apoio à vítima. 
 
O contacto regular com vítimas, possivelmente através de entrevistas telefónicas ou de 
“conversas” vai ajudar a desenvolver uma melhor sensibilização à vítima através da exposição e 
do aumento da experiência, embora os organizadores do programa devam implementar 
protocolos de boas práticas e ferramentas de avaliação de risco para prevenir que estes 
telefonemas tenham um impacto negativo nas vítimas. 
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Seguimento do programa 
Além do seguimento com os participantes, os facilitadores e os coordenadores do programa 
devem procurar realizar o planeamento e revisão das reuniões para avaliar internamente o 
programa, explorando os seus pontos fortes e fracos, identificando o que correu bem e o que 
pode ser melhorado.  
Este ponto refere-se não apenas à ‘dimensão humana’ do programa, i.e., avaliar a forma como o 
programa teve impacto nos participantes, mas também à “dimensão organizacional”, através da 
qual os facilitadores e os coordenadores do programa podem explorar as oportunidades de 
colaboração adicional e de cooperação com todos as partes interessadas23 , especialmente a nível 
institucional.  
Deste modo, os facilitadores e coordenadores do programa podem planear melhor os programas 
futuros e o crescimento a longo prazo do programa em diversos contextos. 

                                                           
23 Ver “Stakeholder analysis” no sítio da internet do projeto Building Bridges. 


