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A Cruz Vermelha Portuguesa é uma instituição  humanitária, não 
governamental, de carácter voluntário e de interesse público. 

Através do principio da humanidade, a CVP tem a missão de 
prestar assistência  humanitária e social, em especial  aos mais 
vulneráveis, onde se enquadra a população reclusa.

Neste contexto, é seu objectivo apoiar os reclusos contribuindo 
para a defesa da vida, da saúde, e da dignidade humana e  a sua 
inserção. 

Enquadramento



• Promover o Voluntariado  em meio 
Prisional  

• Contribuir para a manutenção dos 
laços  familiares

• Colaborar na  construção de um 
projecto de vida da pessoa reclusa, 
envolvendo a sociedade civil.

Objectivos



• 27 Estruturas Locais

• Apoio a 4.900 reclusos 

• 34 Estabelecimentos Prisionais

• Colaboração de  400  

Voluntários  

Âmbito Nacional



 Estado Puro 

é um projeto de empreendedorismo social 

assente numa abordagem de fazer diferente.  



1.Capacitar a pessoa reclusa, através da promoção de percursos 
formativos aos níveis pessoal, social e profissional.

2.Criar uma marca de prestígio, Estado Puro, visando a 
comercialização de produtos desenvolvidos nas oficinas dos EP’s.

3.Promover o acompanhamento em meio livre, para permitir à 
pessoa reclusa consolidar a sua inserção de forma estruturada e 
sustentada, a partir do seu ESTADO PURO! 

Objectivos



• EP de Sintra 

• Início : Novembro 2013

• 30 Indivíduos do género 

masculino 

•     Idades entre 23 anos e 57 

anos 

Projecto Piloto

• Habilitações  literárias : até ao 6º ano – 15; ensino  secundário 
– 13; licenciatura -2 

•  Nacionalidades: 20  Portugueses, 5  Guineenses, 4  Cabo-
verdianos e  1  Ucraniano



Comercialização 

Metodologia de Intervenção (1/2)



Metodologia de Intervenção (2/2)



Parcerias

1. Arranque 2. Tutoria 3. Produção



Produtos no Mercado



I. Consolidação da marca Estado Puro

II. Criação de uma rede de parceiros  na área social 

III. Integração no mercado de trabalho de 50% dos reclusos

IV. Replicação para outros Estabelecimentos Prisionais

 

1.  Integração de 30 reclusos no projecto Estado Puro

2.  100% de aproveitamento na componente de tutoria prática 

3.  Produção e comercialização de produtos 

4.  Alteração nos padrões de comportamento e nas relações interpessoais entre 

reclusos bem como com os técnicos e guardas prisionais

5.  Impacto positivo no seu percurso prisional 

Resultados

Metas



“… Este projecto veio pôr talentos em trânsito livre”

“.. .O Estado Puro é para mim uma janela de oportunidades…”

“Estou a aprender uma nova profissão e assim encontro-me ocupado 
a fazer o que gosto.”

“.. .Uma mais-valia num futuro próximo para todo o ser humano que 
vive a realidade do sistema prisional” 

Testemunhos



Salvar Vidas,  Mudar Mentalidades…



Filomena Espírito Santo
Tem: 912252438
fespiritosanto@cruzvermelha.org.pt
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