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Introdução	

O	 projeto	 Creativity,	 the	 Connected	 Economy	 and	 Offenders	 –	 (CCEO),	 financiado	 pelo	
Erasmus+	(2015-2017),	reúne	um	grupo	de	parceiros	europeus	que	trabalham	no	setor	da	
resinserção	 social	 e	 serviços	 prisionais	 -	 Pictora,	 LTD	 (UK)	 -	 coordenador;	 Associação	
Humanidades	 (PT),	Panevezio	Correction	House	(LT)	e	RIA	-	Resocializacijas	un	 Integracijas	
Asociacija	 (LV)	 –	 e	 se	 encontram	 fortemente	 comprometidos	 com	 a	 exploração	 de	 novas	
abordagens	de	apoio	à	 resinserção	 social	 de	 reclusos/as	e	 a	 redução	da	probabilidade	de	
reincidência	de	crime,	enriquecendo	o	projeto	com	um	conjunto	de	competências	específicas	
complementares.					

O	 projeto	 CCEO	 teve	 como	 objetivo	 desenvolver,	 testar	 e	 disseminar	 na	 EU,	 novas	
metodologias,	abordagens,	ferramentas	e	materiais	de	aprendizagem	inovadores	para	apoiar	
reclusos/as,	ex-reclusos/as	e	pessoas	em	risco	de	reclusão	ou	exclusão	a	usar	a	criatividade	
no	acesso	à	Economia	em	Rede.	

As	 metodologias,	 materiais	 e	 ferramentas	 formativas	 desenvolvidas	 pela	 parceria	 foram	
testadas	com	reclusos/as,	ex-reclusos/as	e	pessoas	em	risco	de	reclusão	no	âmbito	de	um	
conjunto	de	Programas-Piloto	Nacionais	em	todos	os	países	com	o	objetivo	de	avaliar	a	sua	
qualidade,	adequação	e	eficácia,	bem	como	recolher	entre	os/as	participantes	contributos	
para	a	melhoria	futura.	

Informações	para	 contacto	de	parceiros	 CCEO	estão	disponíveis	 na	página	de	 internet	 do	
projeto:	www.create4life.net	

Enquadramento	do	Estudo	de	Lições	Aprendidas	do	Programa	CCEO	nos	Relatórios	dos	4	
Estados	Membros	da	EU	

Cada	organização	parceira	avaliou	o	programa	piloto	de	formação	no	seu	país	e	foi	produzido	
um	Relatório	Nacional	de	Teste	das	Ferramentas	Formativas	 (Portugal,	 Lituânia,	 Letónia	e	
Reino	 Unido),	 que	 é	 parte	 integrante	 do	 Relatório	 de	 Estudo	 das	 Lições	 Aprendidas	 do	
Programa	CCEO	em	4	Estados	Membros	da	EU.	

Cada	 relatório	 segue	 um	 formato	 semelhante	 que	 inclui	 a	 descrição	 do	 contexto	 dos	
programas-piloto,	perfil	dos	grupos-alvo	envolvidos	na	formação	e	avaliação	do	programa	e	
das	 sessões	 formativas,	 incluindo	 tanto	 o	 feedback	 dos/as	 facilitadores/as	 como	 dos/as	
aprendentes.	
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Na	 secção	 final,	 cada	 Relatório	 Nacional	 de	 Teste	 de	 Ferramentas	 Formativas	 integra	 as	
respetivas	conclusões	e	recomendações.			

Como	usar	o	Estudo	de	Lições	Aprendidas	do	Programa	CCEO	nos	Relatórios	dos	4	Estados	
Membros	da	EU	

O	Relatório	do	Estudo	das	Lições	Aprendidas,	que	consiste	nos	quatro	programas	formativos	
nacionais,	 oferece	 um	 recurso	 valioso	 para	 facilitadores/as	 da	 aprendizagem,	 decisores	
públicos	e	organizações	que	trabalham	no	setor	da	reinserção	social	e	serviços	prisionais	que	
gostariam	de	repetir	ou	disseminar	quer	o	programa	integral,	quer	as	atividades	formativas	
isoladas.	As	conclusões	de	cada	organização	parceira	do	CCEO	apoiarão	o	desenvolvimento	
de	 oficinas/	 sessões	 formativas	 e	 a	 identificação	 de	 potenciais	 áreas	 vulneráveis	 na	
transferência	do	projeto	para	um	novo	ambiente	de	formação	ou	grupo-alvo,	

É	importante	destacar	que	as	ferramentas/materiais	formativas	do	CCEO,	disponibilizadas	
no	Manual	CCEO	(www.create4life.net),	podem	ser	usadas	na	sequência	mais	ajustada	ao	
grupo	de	aprendentes.	Cada	parceiro	do	projeto	implementou	o	seu	programa	formativo	de	
forma	diferente	para	dar	resposta	às	necessidades	dos	seus/	suas	aprendentes.		

Os	Relatórios	de	Teste	das	Ferramentas	Formativas	destacam	as	diferentes	abordagens	na	
forma	 de	 implementação	 do	 programa.	 Um/a	 facilitador/a	 ou	 organização	 que	 utilize	 os	
materiais	 formativos	 CCEO	 pode	 desenhar	 a	 sua	 própria	 sequência	 de	 formação,	 usando	
todas	ou	apenas	algumas	ferramentas	formativas.	

Os	Relatórios	Nacionais	incluem	materiais	de	avaliação	que	podem	ser	usados	na	
implementação	de	novos	programas.	

Resultados	Globais	Comparativos	–	síntese	

A	 compilação	 dos	 dados	 globais	 de	 todo	 o	 projeto	 CCEO	 (da	 avaliação	 da	 Roda	 da	 Vida)	
permite	destacar	algumas	tendências	positivas.	A	partir	dos	resultados	médios	globais	dos/as	
aprendentes	 (ver	 Resultados	 Globais	 Comparativos	 –	 dados),	 são	 sinalizadas	 as	 seguintes	
tendências	de	impacto	do	programa	na	reinserção	social:	

• Aumento	da	confiança	dos/as	aprendentes	na	preparação	de	uma	entrevista
• Aumento	da	perceção	de	ter	encontrado	uma	paixão	profissional	na	vida
• Aumento	da	confiança	no	trabalho	com	outras	pessoas
• Aumento	da	confiança	no	futuro	do/a	aprendente
• Aumento	da	compreensão	da	Economia	em	Rede
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• Diminuição	na	consideração	de	que	ter	um	registo	criminal	afeta	o	emprego.

Este	 último	 ponto	 é	 importante	 na	 medida	 em	 que	 pode	 traduzir	 o	 combate	 ao	
desenvolvimento	 da	 condição	 de	 "incapacidade	 Aprendida"	 ou	 “abandono	 aprendido”	
(learned	helplessness),	 ou	 seja,	 o	desenvolvimento	da	 ideia,	 pelo/a	 recluso/a,	 de	que	não	
conseguirá	concretizar	nada	na	vida	devido	à	sua	condenação	criminal.	

Todas	as	organizações	parceiras	dão	nota	de	que	os/as	reclusos/as	consideraram	os	materiais	
/	 ferramentas	 de	 aprendizagem	 atrativos/	 motivadores.	 Na	 Panevezio	 Correction	 House	
(Lituânia)	as	reclusas	que	participaram	no	primeiro	piloto	gostaram	tanto	do	programa	que	
pediram	a	sua	repetição,	enquanto	a	Pictora	(Reino	Unido)	recebeu	pedidos	de	participação	
de	reclusos	no	segundo	piloto	como	resultado	da	recomendação	de	pares.	A	avaliação	de	
muitos	aprendentes	incluiu	sugestões/	recomendações	de	mais	sessões	formativas	e	sessões	
com	maior	duração.	Os	jovens	reclusos/as	do	Estabelecimento	Prisional	de	Leiria	(Portugal)	
são	 um	 bom	 exemplo	 de	 como	 o	 envolvimento	 e	 a	 satisfação	 com	 as	 atividades	 de	
aprendizagem	nos	fazem	querer	sempre	mais.		

Por	 último,	 embora	 muitos	 aprendentes	 se	 sentissem	 competentes	 em	 relação	 ao	
conhecimento	 e	 uso	 das	 redes	 sociais,	 no	 fim	 do	 programa	 formativo	 muitos	 deles/as	
começaram	 a	 ver	 as	 oportunidades	 de	 emprego	 /	 negócios	 oferecidas	 através	 das	 redes	
sociais,	aprendizagem	traduzida	num	aumento	da	compreensão	de	como	usar	redes	sociais	
para	construir	uma	rede	pessoal	positiva	e	aumentar	o	seu	capital	social.	

Resultados	Globais	Comparativos	–	dados	
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